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S R E B R N E  G O D Y  
W  J E L E N I E J  G Ó R Z E

B ieżący rok  obfituje w  rocznice. D o g rona jub i
la tó w  d o łą c z y ła  S p ó łd z ie ln ia  In w a lid ó w  

„Telkom -Sim et”, której m inęło  25 lat działalności.
Blisko ćw ierć w ieku  tem u, 28 listopada 1969 roku 

na W alnym  Z grom adzen iu  36. założycieli pow ołało  
d o  życia SI M etalow o -  E lektrotechniczną „Simet” za
re jestrow aną 8 w rześn ia  1970 roku p rzez  Sąd Pow ia
tow y w  Jeleniej G órze. W  skład pierw szej Rady N adzor
czej w e sz li o b e c n i  n a  u ro c z y s to śc ia c h : m g r inż. 
Z d zisła w  J a c h o w sk i -  prezes, m gr inż. S tan isław  
W ójcik  -  w icep rezes.

Targi A rtyku łów  Konsum pcyjnych „Jes ień  ’95”

T argi Artykułów Konsumpcyjnych „Jesień” w Pozna
niu na stałe wpisały się do kalendarza imprez wy

stawienniczych wielu producentów krajowych i zagranicz
nych. Od 5 do 8 września br. wśród 1500. wystawców z 19. 
państw nie zabrakło przedstawicieli spółdzielni inwalidów 
i prywatnych zakładów pracy chronionej. Na ciekawie zaa
ranżowanych, profesjonalnie obsługiwanych stoiskach, 80. 
producentów z kraju prezentowało szeroką gamę wyrobów 
będących wizytówką działalności firm zatrudniających oso
by niepełnosprawne. Atrakcyjność, konkurencyjna cena, 
a przede wszystkim jakość to atrybuty, dzięki którym pro
dukty tych firm śmiało mogą konkurować z potentatami na 
rynku krajowym i zagranicznym. Dowodem na to są wy
różnienia i Złote Medale MTP, którymi uhonorowano w ko
lejnych latach m.in. takie zakłady jak SI „Świt” z Warsza
wy (1991, 1992, 1993) czy SI „Nowe Życie” z Częstocho
wy (1994). Z roku na rok wymagania rynku rosną. W wal
ce o klienta wdrażane są nowe technologie, systemy pro-

JAKOSC

Kwinty, odznaczenia, gratulacje dla pracowników

P odczas uroczystości w  teatrze 
im. C. K. Norw ida, p rezes Spółdziel
ni J erzy  H . M o d rzejew sk i w  sw ym  
przem ów ien iu  stw ierdził: o „Sime- 
c ie ” m o żn a  n a p isa ć  n ie jed n ą  k s ią ż 
kę, a  k a ż d a  byłaby rów n ie  in tere
su jąca .

Historia zakładu to p rzed e  w szy
stk im  h is to ria  załog i. G dyby  n ie  
ludzie zaangażow ani i ściśle zw ią
zani z firmą nie byłby m ożliw y start 
w  n ow oczesnym  -  jak na o w e  cza
sy -  p rzem yśle elektro technicznym , 
elek tron icznym  i elektronarzęclzio- 
wym . Dzięki inwencji, przedsięb ior
czości i zapałow i zespo łu  m ożliw a 
była w sp ó łp raca  m .in. z p o zn ań sk ą  
„Elektrą” (p o d zesp o ły  d o  central te
lefonicznych), z „D iorą” (p o d zesp o 
ły e lek tron iczne), a od  1993 roku 
z firmą „Lucas” z W rocław ia, w  k o 
operacji z k tórą u ru ch o m io n o  linię I 
technologiczną „Gold Star” do  m o n 
tażu sp rzętu  RTV.

Prezydent Jeleniej Góry Zofia Czernow 
i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 

Grochala składają gratulacje

„Telkom-Simet” w spółdziałał rów nież przy organiza
cji SI „Bolmet” w  Bolesławcu i uruchom ieniu produkcji 
elektrotechnicznej w  SI „Lubamet” wr Lubaniu Śląskim.

Pracow nicy Spółdzielni inicjow ali p o n a d to  w iele 
wspólnych przedsięwzięć, m.in. działalność tak w ażnych 
dla środow iska organizacji jak Krajowe Porozum ienie 
Spółdzielni Inwalidów, OSPN „Nasze Sprawy”, Związki 
Rewizyjne w  Katowicach i W rocławiu czy w reszcie Kra
jowa Izba G ospodarczo -  Rehabilitacyjna. D ow odem  p a
mięci o  w spółudziale w  tak w ażnych w ydarzeniach były 
najszczersze gratulacje składane przez licznie przybyłych 
przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm, zw iązków  i orga-
-------------------------  nizacji oraz Prezydenta Jeleniej Góiy

-  panią Z ofię  C zernow .
D o w o d em  w ysokiej ocen y  dla 

ich d o k o n ań  było  u h o n o ro w an ie  
p rzed s taw ic ie li za łog i s reb rn y m  
i brązow ym  Krzyżem  Zasługi, m e
d a lem  „Z asłu żo n y  d la  T e lko m -  
S im e t’ oraz nag rodam i rzeczow y
mi za 25. letni i d łuższy staż pracy.

T o w a r z y s tw o  „ W ie r s z a l in ” 
p rzedstaw ien iem  „Klątwa” S. W y
sp iańsk iego  zakończy ło  część ofi
cjalną o b ch o d ó w  jubileuszu  w  T e
atrze im. C.K. N orw ida.

Przyłączając się d o  w ielu g ra tu 
lacji życzym y SI „Telkom  -  Sim et” 
w  Jeleniej G órze stu lat.

T ekst i zdjęcia 
A ndrzej CZUBA 
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J lal

i E L K
SIMET

2 „NASZE SPRAWY”



dukcji, materiały, aby podwyższyć jakość swoich wyrobów 
i uzyskać kwalifikacje zgodne ze światowymi standardami 
i normami.

Między innymi tym właśnie zagadnieniom poświęcone 
zostało, odbywające się w czasie Targów, Sympozjum na 
temat „Ocena i kierunki działania zakładów pracy chronio
nej wobec wysokich wymagań rynku”, którego inicjatorem 
było Wielkopolskie Zaplecze Rehabilitacyjno-Techniczne 
Spółdzielni Inwalidów „Wielspin” z Poznania.

Udział w takiej imprezie -  powiedział na wstępie prezes 
„Wielspinu", Zdzis ław  Bączkiew icz -  ma dla nas podwój
ny wymiar. Z jednej strony je s t  to okazja do zaprezentowa
nia swoich wyrobów, nawiązania kontaktów handlowych 
i poszerzenia rynków zbytu, z  drugiej zaś je s t to szeroko  
rozumiana integracja.

O perspektywach funkcjonowania firm w świetle aktu
alnych przepisów prawnych i przewidywanych zmianach 
mówił Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Adam 
Gwara. Minister przedstawił działania w zakresie zatru
dniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także

w ysoka ja ko ść  i zau fanie  
odbiorców, że  jakość ta je s t  
gwarantowana. Droga w tym  
kierunku je s t  tylko jedna:  
usprawnianie produkcji, aż 
do uzyskania trwale wyso
kiej jakości wyrobów i m a
ksym alne rozpowszechnia
nie informacji o uzyskanych  
efektach.

O genezie systemu kwa
lifikacji, badań i certyfikacji 
zgodnie z normami między
narodowymi, sposobach we
ryfikacji i procedurach kwa
lifikacyjnych, zebranych na 
seminarium poinformowali 
pani K rystyna K rzyśko -  
kierownik Biura Certyfikacji 
Centralnego Laboratorium

,  ;  J t s i t ń ' «  g
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wyraził gotowość pomocy rządu w realizacji programu po
prawy jakości i promocji wyrobów zakładów pracy chronio
nej, co znalazło już swój wyraz w objęciu patronatem tej 
edycji Targów „Jesień ’95” przez ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej Leszka Millera.

Z dotychczasowych badań ekspozycji targowych prze
prowadzonych przez Biuro Informacji Technicznej MTP 
wynika, iż poziom jakości wyrobów zakładów pracy chro
nionej jest zadowalający.

J e d n a k -  zdaniem Bogusława Magiery, rzeczoznaw
cy -  to za mało aby m óc skutecznie konkurować z  czołów
ką. Przed zakładami pracy chronionej otwarła się szansa  
zdobycia właściwej pozycji w szeregu producentów, jed 
nak podstawowym  warunkiem zdobywania klientów je s t

Jeden z laureatów konkursu „Dobry Wyrób -  Merkury'95" 
Zdjęcie z „INTEGR Y" -  G. Stanisławiak

A k u m u la to ró w  
i Ogniw w Pozna
niu i pan P io tr  
Pajzderski -  kie
rownik Laboratorium Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu. Bez wni
kania w zawiłe szczegóły systemu przekazali zebranym 
ogólny zarys spraw i problemów wiążących się z przyzna
waniem odpowiednich certyfikatów. Mimo wielu trudności 
piętrzących się podczas wdrażania systemu jakości w fir
mach wniosek jest tylko jeden, iż przeprowadzenie tego 
procesu jest koniecznością Potwierdzeniem tego jest wy
powiedź przedstawiciela firmy „INTER GROCLIN AUTO" 
z Grodziska Wlkp. Po trzech latach starań przy pełnym 
zaangażowaniu i determinacji blisko 400. osobowej załogi 
wprowadzono nowoczesny system kontroli i uzyskano cer
tyfikat najwyższej jakości.

Prezes SI „Nowe Życie" z Częstochowy -  A ndrze j 
Barczyński -  na przykładzie własnych spostrzeżeń i ob
serwacji rynku potwierdził tezę o stale rosnącej jakości wy
robów zakładów pracy chronionej.

Jednak aby skuteczniej i na w iększą skalę wprowadzać 
now oczesny system  kontroli ja k o ś c i-  zdaniem prezesa -  
konieczna je s t  pom oc decydentów  w uruchamianiu np. 
szkoleń dla kadry zakładów.

Z inicjatywą stworzenia takiego cyklu szkoleń, które 
umożliwiałyby wdrożenie lub dawałyby szansę stworzenia 
systemu kontroli jakości wyszła Krajowa Izba Gospodar- 
czo-Rehabilitacyjna, o czym poinformował obecny na spo
tkaniu przedstawiciel -  dyrektor Marian Leszczyński.

Czynnikiem dopingującym producentów do wzmożo
nej pracy nad udoskonalaniem wyrobów jest m.in. udział 
w konkursach organizowanych przy okazji targów
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7 września w Małej Galerii mie 
szczącej się w Wojewódzkiej Bi

bliotece Publicznej w Katowicach odbył 
się pierwszy tak prowokacyjny wernisaż, 
w tonacji czarno-czerwonej, bo takich 
ubiorów życzył sobie jego bohater. Tym 
razem mogliśmy zapoznać się z grafika
mi i wierszami dwudziestopięcioletniego 
studenta psychologii Uniwersytetu Ślą
skiego -  M arka Plury. Jego prace rozło
żono także na podłodze. I nie jest to przy
padek czy też ekstrawagancja. Po prostu

autor, sam niepełne- £ T £ B | | | A I | A  -  C Z A T ? N ¥
sprawny, pomyślał W w  v l  W
o innych sobie 
podobnych oraz o ich 
odmiennej perspek
tywie patrzenia. Sie
dzenie na wózku in
walidzkim,,... znako
micie poszerza świa
topogląd i wiarę w to, 
co jest ludzkie i pięk
ne i Boże też...” -  
pisze Marek Plura 
w programie swojej 
wystawy. Nie wie
dzieć tylko dlaczego 
artysta zaprzecza
sam sobie, prowoku--------------------------
jąc zaproszonych na wernisaż przyjaciół 
poprzez ułożenie swoich prac na stołach 
pośród kieliszków, wód mineralnych, 
kawy i pierniczków. Czyżby sądził, że sztu
ka, którą tworzy to taki sam produkt kon
sumpcyjny jak inne artykuły spożywcze? 
W końcu jak to jest? Poszerzenie czy zwę
żenie? Z tym ostatnim nie zetkną się już 
widzowie wystawy czynnej do 4 paździer
nika. Cóż, wernisaż ma swoje odrębne pra
wa. Zetknąsię natomiast z „programowym” 
wprowadzeniem w świat sztuki Marka 
Plury. Pisze on: „Jestem katolikiem nieja
ko więc z natuiy czytelniej i czulej odczy
tuję znaki człowieczeństwa...” i dalej: „Dla 
tego właśnie zapraszam cię na spotkanie 
z twoją fantazją w moim ujęciu.” Dopraw
dy nie wiadomo dlaczego katolicyzm tak 
młodego artysty miałby uprawniać go do 
używania stopnia wyższego. Do tej poiy by
łem przekonany, że czułość i wrażliwość 
na drugiego człowieka nie jest przypisana 
wyznaniu a głęboko pojętemu człowieczeń

stwu. Może się jednak naiwnie myliłem. 
Ale zupełnie nie rozumiem tej uzurpator- 
skiej pewności, że moja fantazja została 
„ujęta” przez Marka Plurę. To, czy wnika
my w świat sztuki drugiego człowieka jest 
tylko nadzieją twórcy, a jej spełnienie to 
pełne napięcia oczekiwanie. Szkoda, 
że Marek Plura ma je już poza sobą, bo tak 
wspaniale, że tworzy i prowokuje.

A napisawszy to wszystko chciałbym 
zachęcić Czytelników do obejrzenia gra
fik Marka Plury. Sa godne zastanowienia 
nad przemijaniem i śmiercią, do których 
autor ma stosunek kpiąco -  ironiczny. 
Chociaż, może za tym dystansem kryje się 
po prostu ludzki strach zaś prezentacja 
twórczości artysty ma służyć jego poko
naniu? Mimo, że Plura nie ułatwia odbio
ru swojej sztuki, prowokując unika odpo
wiedzi, którą może wywołać, z całą pew
nością wyszedł na spotkanie z nami.

Zdjęcia i tekst: 
Grzegorz STANISŁAWIAK

Wyróżnienia i medale przyznawane najlepszym są świa
dectwem walorów wyrobu. Również przy okazji Targów 

„Jesień '95” po raz pierwszy, pod patronatem Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej, Pełnomocnika ds. Osób Niepełnospraw
nych i Zarządu PFRON odbył się konkurs dla zakładów pracy 
chronionej pod nazwą „Dobry Wyrób -  Merkury ’95”.

Spośród kilkudziesięciu 
zgłoszonych wyrobów jury 
konkursowe wybrało dziesięć 
najlepszych, którym przyzna
no równorzędne wyróżnienia 
i plakiety. Wyróżnienia z rąk 
przedstawicielki Biura Pełno
mocnika ds. Osób Niepełno
sprawnych pani B a rba ry  
W róblewskiej i przedstawi
ciela Zarządu PFRON pana 
Ludw ika M izery odebrali:
Spó łdz ie ln ia  „INPARCO'' 
z Kędzierzyna Koźla (świeca
plastikowa), Spółdzielnia In- Prezydium

walidów im. H. Derdowskiego z Chojnic (bagażnik uniwersal
ny rowerowy P4 2601), PPHU „BOMILLA” (drażetki „Lentilki- 
Bomilki”), Spółka Cywilna „Janusz Nazar i Synowie” ze 
Stalowej Woli (zestaw aparatów z drewna do masażu ciała), 
PPH „Kompap” SA z Łodzi (rolki papierowe do kas fiskal
nych), Krakowska Spółdzielnia Niewidomych (szczoteczki do

zębów „Superdent"), SI im. 
Zygmunta Starego z Kozie
nic (choinka z tworzywa 
sztucznego „Świerk górski”), 
PPHU „COBRA -  TEX” ze 
Skaryszewa (kurtka skórzana 
męska 3/4 „Stefan”), SI „Po
stęp” z Elbląga (buciki zdro- 
wotno-ortopedyczne BP-38) 
i Spółdzielczy Zakład Zabaw- 
karski „UNIWERSUM” z Czę
stochowy (wózek lalkowy 
3-funkcyjny „Ewa”).

Tekst i zdjęcia: 
Andrzej CZUBA 

sympozjum (INA-PRESS)
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We wrześniu, m i a ł  miejsce Nadzwyczajny Z jazd Krajowego Związku Rewizyjne
g o  Spółdzielni Inw alidów  i  Spółdzielni N iewidomych. N ie zaproszono, ani naw et nie 
poinform owano o tym  fakcie przedstaw icie li naszej Redakcji.

Poczuwając się jednak do funkcji informacyjnej, którą staramy się jak  najlepiej pe ł
n ić  wobec środowiska ZPCh, przedrukowujem y za „ Trybuną " wywiad z  dr. Jerzym 
Szreterem, pośw ięcony temu wydarzeniu. Red.

W POCZUCIU NIEPEWNOŚCI
Rozmowa z Jerzym Szreterem, prezesem  
zarządu Krajowego Związku Rewizyjne
go Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni 
Niewidomych

Jakie są cele dzisiejszego nadzwyczaj
nego zjazdu Spółdzielni Inwalidów  
i Spółdzielni Niewidomych?

-  Pierwszy -  statutowy. W związku ze 
zmianami w prawie spółdzielczym musi
my wprowadzać formalne zmiany w statu
cie. Po drugie, zebrawszy się w kręgu 150. 
przedstawicieli spółdzielczych zakładów 
pracy chronionej chcemy przy tej okazji 
dokonać bilansu dotychczasowych dokonań 
i zastanowić się nad tym, jakie warunki są 
potrzebne do tego, aby te zakłady mogły 
nadal skutecznie funkcjonować. Na dzień

dzisiejszy sprawą najważniejszą dla nas jest 
to, co jest zawarte w przepisach dotyczą
cych podatku VAT. To jest warunek pod
stawowy i najważniejszy. Ulga ta ma fun
damentalne i kluczowe znaczenie dla za
kładów pracy chronionej, w tym zwłaszcza 
dla spółdzielni. Bez tej ulgi ponad połowa 
tych zakładów traci ekonomiczną rację bytu. 
To jest sprawa życia lub śmierci tych zakła
dów. Obecne rozwiązania są to wciąż roz
wiązania doraźne. Co roku jest wydawane 
zarządzenie Ministra Finansów -  zgodne z 
postulowanymi przez nas kierunkami -  ale 
co roku... Wraz z końcem roku przestaną 
obowiązywać rozwiązania tegoroczne i już 
rodzi się poczucie niepewności, obawy, co 
będzie w 1996 roku i jak w związku z tym 
planować działalność ekonomiczną. Dlate

go podstawowym postulatem środowiska 
jest trwałe, ustawowe uregulowanie wszel
kich rozwiązań, w tym zwłaszcza dotyczą
cego ulg w podatku VAT, tego najważniej
szego dla zakładów pracy chronionej.

Jakie są wasze największe problemy?
— Spółdzielczość inwalidów przeżyła 

trudny okres. Dzisiaj zatrudnienie jest o po
łowę mniejsze niż przed pięcioma laty. To 
są skutki transformacji, ale tylko po części 
nieuchronne, po części ideologiczne. Obe
cnie wszystko powoli odbudowuje się. Spół
dzielnie działają na wolnym rynku, do które
go muszą się dostosować. Dzisiaj spółdziel
czość inwalidów nie ma monopolu na 
szczotki, pędzle czy odzież roboczą. Zakła
dy te dostosowują się do istniejących wa
runków dosyć skutecznie, ale zmalało w nich 
zatrudnienie, także zatrudnienie niepełno
sprawnych. Sukcesem jest to, że spółdziel
nie przetrwały i teraz powoli zaczynają roz
wijać się. Przetrwała też społeczna rola tych 
zakładów -  one nastawione są głównie na 
ludzi, którzy nie są konkurencyjni na rynku, 
ale mogą rehabilitować się poprzez pracę.

Dziękuję za rozmowę.
Maria Gołebiewska 

Trybuna, 23.09.1995r.

U

Katowice; 29.08.95 r.

v P O R O Z U M I E N I E  y

znając za nadrzędną potrzebę integrację środowiska 
osób niepełnosprawnych zatrudnionych wzakładach pra

cy chronionej oraz niesienie pomocy organizacyjnej, szkolenio
wej i ekonomiczno-prawnej Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwa
lidów w Katowicach i Dolnośląski Spółdzielczy Związek Rewizyj
ny we Wrocławiu postanowiły zawrzeć niniejsze porozumienie.

Powyższe Związki Rewizyjne wypełniając swoje zadania 
statutowe postanowiły:
1) Powołać wspólną reprezentację zakładów pracy chronio

nej zrzeszonych w tych Związkach do przedstawiania po
stulatów i wniosków wobec administracji państwowej.

2) Kierując się dążeniem do maksymalnego obiektywizmu przy 
przeprowadzaniu lustracji dokonywać wymiany lustratorów 
pomiędzy Związkami.

3) Wspólnie opracowywać zagadnienia prawne, ekonomicz
ne i organizacyjne oraz wymieniać doświadczenia, rozwią
zania, koncepcje.

4) Wspólnie prowadzić szkolenia na tematy interesujące oba 
Związki.

Wzywamy wszystkie organizacje działające w środowisku osób 
niepełnosprawnych do wspólnego działania na rzecz naszego 
środowiska.

Możemy różnić się w sposobach rozwiązywania problemów 
ale wierzymy, że dobro środowiska jest dla każdego wartością 
nadrzędną.

Za Dolnośląski 
Spółdzielczy Związek 

Rewizyjny we Wrocławiu:

Prezes Zarządu 
Jan Tomczak 

Przewodniczący Rady 
Wiesław Hajac

Za Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Inwalidów 

w Katowicach:

Prezes Zarządu 
Adam Skowron 

Przewodniczący Rady 
Władysław Madejczyk

ZAPR O SZO N O  NflS
r Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z siedzibą 

w Lublińcu, prowadzące tamże zakład pracy chronionej 
na Walne Zgromadzenie członków, 9 września br. 

r Na imprezy sportowe organizowane przez chorzowską 
Spółdzielnię .Era”, tj. IV Spartakiadę Sportową w ośrodku 
Spółdzielni w Czarnym Lesie (16.09.1995 r.) ilVTurystycz- 
ny Rajd Samochodowy .w Bystrej Śląskiej (6-8.10.1995 
r.). W tym ostatnim wezmą również udział załogi z kie
leckiej MUSI i bielskiej „Domeny".

• Na jubileusz 15. lecia Dyskusyjnego Klubu Książki 
Mówionej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Toruniu, 20 września br., godz. 12.00.

■ Na II Ogólnopolską Konferencję „Problemy kształce
nia studentów niepełnosprawnych" w Wyższej Szkole 
Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, 21-23.09.br.

• Fundacja .Mielnica" na imprezę integracyjną dla dzieci 
i młodzieży do Konina (21 września br.), w trakcie której 
odbędzie się m. in. odsłonięcie pomnika Koziołka Matoł
ka, pokazy teatrów ulicznych i inne atrakcje.

■ Zarząd i Rada Spółdzielni Inwalidów im. gen. Kleeberga 
w tukowie na spotkanie jubileuszowe z okazji 45. le
cia Spółdzielni w dniu 21.09.1995 r.
Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Ruchowo przy Ca
ritas Diecezji Tarnowskiej na III Diecezjalne Forum Nie
pełnosprawnych Ruchowo, które odbędzie się 22 i 23 
września br. w Limanowej, przy Bazylice Matki Bożej 
Bolesnej.
PPHU .INRO" w Łodzi na otwarcie VII Krajowych 
Targów Odzieży Zawodowej w hali KS .Społem" 
w Łodzi, 28 września br.
KIG-R na spotkanie członków Izby w Łodzi-Arturówku, 
2-3. października br.
PPHU .Wybrzeże" na otwarcie Nadbałtyckich Targów
ZPChwGdynill.10.br
Komitet Organizacyjny na III Targi Sprzętu Rehabilita
cyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych,
które odbędą się w Łodzi 8-10 listopada 1995 r. Targom 
towarzyszyć będzie I Ogólnopolskie Sympozjum 
Naukowe „Rehabilitacja '95".
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HARMONOGRAM REALIZACJI POSTULATÓW III  OGÓLNOPOLSKIEGO 
FORUM ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

Tabelę zawierającą „Harmonogram” przedstawiamy ponownie, został on bowiem nieco uzupełniony i przeredago
wany, aktualizacji uległy też terminy realizacji poszczególnych postulatów.

Kolejnemu przesunięciu uległ termin jego podpisania przez sygnatariuszy III Forum, Biuro Pełnomocnika i Zarząd
PFRON. , . . .  . .

Najwięcej wątpliwości budzi powołanie Centrum Gospodarczego ZPCh, którego zakres i sposób funkcjonowania bę
dzie przedmiotem szczegółowych konsultacji. O ich przebiegu i realizacji postulatów „Harmonogramu" będziemy infor
mować Czytelników „NS” na bieżąco. Red.

W N IO S E K
P O S T U L A T

P R O P O N O W A N Y  
TERM IN REALIZACJI

1. Rozpatrzenie przez PFRON wszystkich wniosków o pożyczki, dotacje 
i umorzenia złożonych przez ZPCh do 31 maja 1995 r.

1 5 .1 1 .1995r.

2. Przyjęcie przez Zarząd PFRON zasady obligatoryjnego rozpatrywania 
wniosków ZPCh w  terminie 90 dni od daty ich złożenia

3 1 ,07.1995r.

3. Rozwiązanie przez PFRON problemu udzielania pożyczek zakładom pracy 
chronionej, które uzyskały negatywną opinię bankową

20.10.1995r.

4. Powołanie w  strukturze PFRON stanowiska pełnomocnika ds. ZPCh 
z docelowym umocowaniem w  randze członka Zarządu PFRON z chwilą 
wejścia w  życie nowelizacji Ustawy z dnia 09..05.1991 r.

3 1 .07 .1995r.

5. Powołanie przez PFRON Centrum Gospodarczego ZPCh po skonsultowaniu 
zasad jego funkcjonowania z sygnatariuszami Forum i po uzyskaniu ich 
pozytywnej opinii

0 1 .0 1 .1996r.

6. Rekompensata z środków PFRON strat ZPCh poniesionych w wyniku 
oddłużania zakładów państwowych

3 1 ,10.1995r.

7. Zmiana zasad refundacji tworzenia nowych miejsc pracy 15.10.1995r.

8. Nowelizacja rozporządzenia w  sprawie Zakładowego FRON w konsultacji 
z organizacjami związkowymi pracodawców

3 0 .1 1 .1995r.

9. Opracowanie i przyjęcie zasady jawności polityki finansowej PFRON 3 1 ,10.1995r

10. Opracowanie perspektywicznego modelu zatrudniania i rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych przy udziale organizacji 

środowiskowych
31.12.1995r.

11. Organizowanie przez PFRON we współpracy z organizacjami zrzeszającymi 
sieci Branżowych Ośrodków Handlu i Promocji ZPCh

sukcesywnie 
do 31.12.1995r.

12. Organizacje działające na rzecz ZPCh przygotują perspektywiczny program 
zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem populacji 
bezrobotnych w  tej grupie w  ujęciu perspektywicznym, założeń dotyczących 

tworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych w  ZPCh i na wolnym rynku 
wraz z planem wydatków niezbędnych na zrealizowanie programu. Program 

ten zostanie przedstawiony Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych

31.12.1995r.

13. Przyjęcie zasady obligatoryjnego konsultowania z organami pozarządowymi 
rozwiązań w  zakresie zadań, kryteriów i programów dotyczących zakładów 
pracy chronionej, np. zasady udzielania pożyczek i kredytów, programów 
celowych, umów z bankami na obsługę ZPCh, zasady refundacji kosztów 
utworzenia nowych miejsc pracy i innych żywotnych problemów związanych 

ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

do 31.12.1995r.

14. Opracowanie i wdrożenie przez Zarząd PFRON zasad pomocy dla ZPCh
znajdujących się w  trudnej sytuacji finansowej (dotacje, umorzenia kredytów, 
finansowanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, refundacja 
konsekwencji rządowych programów oddłużeniowych)

3 1 .10.1995r.

15. Uzgodnienie z organizacjami związkowymi i pracodawców działającymi na 
rzecz ZPCh zakresu zadań celowych realizowanych przez te organizacje na 
rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w  tych zakładach

31.10.1995r.

16. Dofinansowanie odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciąganych 
przez ZPCh

na bieżąco

17. Rozwiązanie problemu utrzymania i rozwoju bazy rehabilitacyjno - 
wypoczynkowej ZPCh z uwzględnieniem zagadnień finansowych

IV kw. br.

18. Opracowanie i wdrożenie systemu ubezpieczenia pożyczek dla ZPCh i osób 
niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

31.12.1995r.

19. Powołanie własnego banku do obsługi PFRON 1996r.

UWAGA!
Punktu piątego nie akceptuje Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Inwalidów, która w  tym 
miejscu zgłasza votum  separatum.
W przypadku nie wywiązywania się Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Zarządu PFRON z realizacji niniejszego 
porozumienia, sygnatariusze Forum zastrzegają sobie prawo do podjęcia własnych decyzji, które w  ich przekonaniu 
zapewnią skuteczne wspom aganie przez PFRON zakładów pracy chronionej.

Porozumienie wchodzi w  życie z chwilą podpisania.
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SE Jff O NOWELIZACJI USTAWY 1 O PFRON

N
|a 57. posiedzeniu Sejmu RP, 25 sierpnia br. rozpa

trzono w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmia
nie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób nie
pełnosprawnych. Posłanka Krystyna Sienkiewicz stwierdzi
ła, iż KPS dostrzega potrzebę nowelizacji przepisów dotyczą
cych gromadzenia i sposobu dystrybucji środków PFRON-u, 
ponieważ w tej sferze nie stworzono prawnych zabezpieczeń. 
Prace nad kompleksową nowelizacją trwają już ponad 2 lata. 
Komisja Polityki Społecznej uważa, że należy ją  znowelizo
wać przynajmniej cząstkowo. W tym celu przedłożyła projekt 
rozszerzenia wydatków PFRON o finansowanie z nadwyżki: 
rehabilitacji społecznej i leczniczej dzieci niepełnosprawnych 
poniżej 15 roku życia oraz utrzymanie miejsc pracy osób nie
pełnosprawnych. Posłanka zwracała uwagę, że realizując za
sadę równości szans poprzez zapewnienie pełnego dostępu 
do edukacji i zatrudnienia od możliwie najwcześniejszego 
momentu minimalizuje się koszty interwencji rehabilitacyjnej.

KPS zaproponowała ponadto powołanie drugiego zastęp
cy prezesa, by usprawnić funkcjonowanie Funduszu.

Posłanka K. Sienkiewicz rekomendowała przedłożony projekt 
w imieniu KPS, podkreślając, że nowelizacja omawianej ustawy 
wspomaga działania na rzecz osób niepełnosprawnych ze środ
ków pozabudżetowych -  nie obciąża zatem budżetu państwa.

W późniejszym wystąpieniu taki pogląd wyraził również po
seł Eugeniusz Januła (PKND). Na ogromną rolę nauczania 
integracyjnego, w ramach jednego systemu edukacyjnego, 
w procesie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
zwrócił również uwagę poseł Leszek Smykowski (BBWR). 
Nowelizacja ustawy umożliwi finansowanie tego typu placówek. 
Przedstawiony projekt nowelizacji ustawy poparł również 
w imieniu Klubu Unii Pracy, poseł Michał Kowalczyk oraz po
słanka Maria Walczyńska-Rechmal (SLD). Opowiedziała się 
także za finansowaniem rehabilitacji dzieci i młodzieży niepeł
nosprawnych ze środków PFRON deklarując, że Klub SLD 
będzie głosował za skierowaniem projektu nowelizacji ustawy 
do Komisji Polityki Społecznej i Ustawodawczej.

Poseł Mieczysław Kasprzak (PSL) popierając postulaty 
zmian zwrócił uwagę na aspekt moralny sprawy i odpowie
dzialność dorosłych za umożliwienie młodym ludziom startu 
życiowego.

Posłanka Joanna Staręga-Piasek (UW) przypomniała, że 
środki PFRON pochodzą z zakładów pracy, które płacą za 
niezatrudnianie osób niepełnosprawnych. Zaproponowała, by 
skierować projekt do Komisji, aby na kolejnym posiedzeniu 
Sejmu odbyło się 2. i 3. czytanie projektu ustawy.

Do tego problemu powrócił w swoim wystąpieniu poseł 
Cezary Miżejewski (PPS) zwracając uwagę, że proponowa
ne zmiany są bardzo poważne, bo pracodawcy będą płacić 
składkę na zupełnie inne cele niż to założono w ustawie. Za
strzeżenia może budzić przyjęcie zasady wykorzystania środ
ków PFRON na to, co powinno być finansowane z budżetu 
państwa. Koło PPS -  stwierdził -  popiera wniosek, by rzetel
nie rozpatrzyć projekt w Komisjach.

Poseł Michał Kowalczyk (UP) oświadczył, że Klub Unii 
Pracy popiera przedłożony projekt nowelizacji ustawy.

Krzysztof Kamiński -  poseł KPN -  podziękował wszyst
kim, którzy pomogli wprowadzić omawiany punkt do porządku 
obrad oraz wskazał na podstawy regulaminowe umożliwiają
ce odbycie trzech czytań niekontrowersyjnej nowelizacji usta
wy w ciągu jednego dnia.

Na zakończenie obrad poseł Janusz Szymański (UP) 
popierając pogląd przedstawiony przez posła Cezarego Miże- 
jewskiego wnioskował o przedłożeniu jednak dodatkowego 
sprawozdania -  co zostało przyjęte większością głosów.

Po wystąpieniach posłów głos zabrał sekretarz stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej -Adam  Gwara, przed

stawiając projekt stanowiska 
rządu do omawianej noweliza
cji. Poinformował również, że in -' 
formacja na temat funkcjonowania i sytuacji w PFRON będzie 
złożona przez rząd na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

29 sierpnia br. Komisja Polityki Społecznej i Komisja Usta
wodawcza zaakceptowały propozycję zmiany w ustawie o za
trudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
W proponowanej nowelizacji postuluje się, aby nadwyżki środ
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych można było przeznaczać na rehabilitację leczniczą spo
łeczną i zawodową dzieci i młodzieży oraz na utrzymanie za
grożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Na 58. posiedzeniu Sejmu w dn. 30-31 sierpnia br. przy
stąpiono do trzeciego czytania poselskiego projektu ustawy
0 zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Usta
wodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy ww. przedsta
wiła posłanka -  sprawozdawczyni Krystyna Sienkiewicz (UP).

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zatrudnianiu
1 rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Bez 
sprzeciwu przyjęto informację ministra Pracy i Polityki Socjal
nej na temat działalności PFRON-u. Minister Leszek Miller przy
pomniał, że w ostatnich 3. latach ze środków Funduszu utwo
rzono ok. 50 tys. nowych stanowisk pracy dla osób niepełno
sprawnych (w tym roku przybędzie jeszcze 15 tys.), 188 war
sztatów terapii zajęciowej, powstanie ogólnopolska sieć wy
pożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego -  również z pomocą Fun
duszu. Minister L. Miller omówił działania, jakie podjęto w celu 
wykonania pokontrolnych zaleceń NIK, poinformował, że rząd 
przygotowuje projekt nowej ustawy o zatrudnianiu osób nie
pełnosprawnych i rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na prze
łomie października i listopada Rada Ministrów ten projekt roz
patrzy i prześle do Sejmu.

W imieniu klubu SLD posłanka Alicja Murynowicz zade
klarowała współpracę zarówno z PFRON, jak i środowiskami 
zainteresowanymi.

Poseł Mieczysław Kasprzak (PSL) stwierdził, że środo
wiska niepełnosprawnych są zaniepokojone pomysłami pozba
wienia Funduszu osobowości prawnej przy jednoczesnym jego 
wchłonięciu przez inną instytucję i próbami spychania na 
PFRON zadań i wszystkich problemów związanych z osoba
mi niepełnosprawnymi w Polsce.

W dalszej dyskusji wskazano'na zbyt wielką centralizację 
decyzji o wykorzystaniu środków Funduszu i zbyt częste zmia
ny kadrowe w jego kierownictwie.

Oprać. IKa
Na 60. posiedzeniu Sejmu 20 w rześnia br. p o se ł  

Tadeusz Tomaszewski (SLD, Kalisz) wygłosił oświadczenie 
poselskie dotyczące nieścisłości zawartych w materiałach NIK, 
które dotyczą PFRON. Chodziło konkretnie o zarzuty w za
kresie koordynacji organizacji turnusów rehabilitacyjnych przez 
katowicki ZUR-S.

Poseł Tomaszewski z  dużą wiedzą przedstawił zły stan w tym 
zakresie przed podpisaniem umowy koordynacyjnej ZUR-S -  
PFRON, szczegóły umowy, zakres działalności ZUR-S, odpiera
jąc użyte w materiałach NIK wszelkie zarzuty, w tym personalne.

Argumenty te zostały przedstawione w „Dodatku Nadzwy
czajnym N S” (pismo ZUR-S do Prezydium KPS) dlatego nie 
będziemy ich tutaj szczegółowo prezentować.

Swoje oświadczenie zakończył: Chcę na koniec powiedzieć, 
że te wszystkie informacje NIK przedostały się oczywiście do 
mediów, natomiast sprostowanie spółdzielni już niestety nie uj
rzało światła dziennego, stąd też to moje oświadczenie.

Oprać, (rhr)
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PFRON n a  fo r u m  KPS

ty m  mMMBm m c i o i i  i mmm n o o c n
^Tpematem posiedzenia Komisji
X  Polityki Społecznej w  dniu  

31.08. br. była po raz kolejny działa- 
ność Państwowego Funduszu Reha
bilitacji Osób N iepełnospraw nych. 
Zagadnienia związane z funkcjono
w aniem  tej instytucji zawsze wzbu
dzały i nadal wzbudzają szereg em o
cji i kontrowersji.

U n iem o ż liw io n o  z ło żen ie  
w y ja śn ień

Po dośw iadczeniach z  ostatniego 
p o sied zen ia  K om isji -  p o w ied z ia ł 
Bogdan Krysiewicz, jej nowy przewo
dniczący -  sądzimy, że  nadszedł czas 
abyśmy na te tematy porozmawiali spo
kojnie odnosząc się do różnych ważnych 
merytorycznych wątków, ustaleń i ocen. 
Po ostatnim posiedzeniu KPS, na którym 
dokonywaliśmy oceny realizacji budże
tu za  rok 1994, kiedy KPS podjęła decy
zję o niekontynuowaniu dyskusji, p rzy
znam  szczerze, że  zarzucono nam, iż  
u n iem o żliw iliśm y w yjaśn ien ie  n ie 
których kwestii przedstawicielom rządu, 
przedstawicielom Zarządu Funduszu. 
Sądzę, że  te zarzu ty  w  znacznej mierze 
były zasadne, że  zdominowały emocje 
w dyskusji nad  sprawami szczególnej 
i dużej wagi.

Jako pierwsza w dyskusji zabrała 
głos posłanka Krystyna Sienkiewicz, 
która bazując na własnych obserwacjach 
dokonała podsumowania czteroletnie
go okresu funkcjonow ania ustaw y 
z 9 maja 1991 roku i Funduszu pod kątem 
rozwiązań prawnych, które jej zdaniem 
mają wpływ na wadliwą ich działalność.

F ragm en taryczn ość o ce n  
d zia ła ln o śc i PFRON

K ażdorazow a ocena PFRON-u -  
powiedziała posłanka -  ma charakter 
fragmentaryczny, odnosi się tylko do ja 
kiegoś fragm entu czasowego, lub frag
mentu działalności. Nie było dotychczas 
ani możliwości, an i sposobności kom
pleksowej oceny działalności PFRON-u, 
za p ew n e m y te ż  je j  n ie  d o konam y  
z  przyczyn obiektywnych. Stąd też moje 
pierwsze pytanie: Kto jest w  stanie przy
gotować taki obiektywny materiał, wy
kazujący dobrodziejstwo istnienia Pań
stwowego Funduszu ale róumież niedo
statki jego otoczenia? / . . /  Kiedy będzie 
sprawozdanie z  rządowego raportu, kie
dy i przy jakiej okazji zostanie zapre
zentowany projekt, program czy koncep
cja polityki społecznej państwa uwzglę
dniająca istnienie 1/8 społeczeństwa, 
z  wyraźnie zaznaczonym i priorytetami, 
kryteriami, bilansem potrzeb?

O pieszałość procesu nowelizacji

ustawy, brak rozwiązań organizacyjnych 
i strukturalnych zdaniem posłanki Sien
kiewicz znacznie wpływają na niepra
widłową pracę Funduszu, a co za tym 
idzie wiążą się z nieperawidłościami 
przy wykorzystaniu środków.

Apolityczność n iepełnospraw ności
Niepełnosprawność jest apolityczna

-  stwierdziła -  dotyczy ludzi z  prawa, 
z  lewa, wszystkich orientacji. I  źle się 
dzieje, że na n iskie- niejednokrotnie za  
niskie  -  kom petencje pracow ników  
PFRON nakładają się powiązania z  ak
tualną sytuacją polityczną. Uważam, że  
w tego typu instytucji, która dysponuje 
dużym i środkami i która jest narażona 
na naciski z  różnych stron, wszystkie 
ważne stanowiskapowinny być obsadza
ne w drodze konkursu niezależnie od ist
niejącej sytuacji politycznej w kraju.

Plan u sp raw n ien ia  d zia ła ln ości 
Funduszu

Do uwag tych ustosunkow ał się 
w swoim wystąpieniu prezes PFRON 
Karol Świątkowski.

Fundusz -  powiedział -  jako insty
tucja służąca milionom osób niepełno
sprawnych w Polsce ma zaledwie 4. let
nią tradycję. Z  roku na rok tworzy swo
ją  wewnętrzną strukturę, która do d zi
siaj jeszcze nie jest ostatecznie skrysta
lizowana. Zadania z  roku na rok są 
coraz większe, budżet zw iększa  się, 
oczekiwania są coraz większe stąd też 
trudno jest się dziuńć, że pomiędzy moż-

r  i

ZMIANY W  SKŁADZIE 
OSOBOW YM  KOMISJI 
POLITYKI SPOŁECZEJ

25 sierpnia 1995 r. Komisja Polityki 
Społecznej odwołała z funkcji przewodni
czącej posłankę Annę Bańkowską (SLD) 
w związku z objęciem przez niąprezesury 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na przewodniczącego Komisji wybra
no 19. głosami Bogdana Krysiewicza 
(SLD). Na kontrkandydatkę, posłankę 
Krystynę Sienkiewicz (UP), oddano 11 
głosów.

Nowy przewodniczący ma 49 lat, jest 
magistrem ekonomii. Od wielu lat zajmu
je  się polityką społeczną, specjalizując się 
w problematyce ubezpieczeń społecznych. 
Jest żonaty, ma dwoje dzieci. /.../

„Kronika Sejmowa” nr 86 (209)

Sejm RP odwołał ponadto ze składu 
Komisji posła Zbigniewa Janasa (UW), 
wybrał natomiast posła Leona Grelę

.(SLD).

liwościami działania Funduszu, a m oż
liwościamifinansoiuymi nie zawsze wy
stępuje sprzężenie.

W dalszej części prezes przedstawił 
plan działań usprawniających funkcjo
nowanie tej instytucji, w którym znaczą
cym elementem jest współpraca z orga
nizacjami pozarządowymi.

W celu wykreowania jednego wspól
nego program u, Z a rzą d  F u n d u szu  
utworzył Radę Konsultacyjną, w  skład 
której wchodzą przedstawiciele wszyst
kich środowisk osób niepełnosprawnych. 
Celem tego będzie umożliuńenie wszy
stkim organizacjom, które korzystają 
z  działalności Funduszu, spotykania się 
z  kierownictwem Funduszu nie tylko 
z  Zarządem ale także z  dyrektorami tych 
wydziałów, które na  co dzień spotykają 
się z  interesantami. Z  drugiej strony bę
dziem y mogli uzyskiwać od naszych be
neficjentów informacje w  ja k i sposób 
m o żn a  by w przyszłości układać tę 
współpracę.

Kolejna płaszczyzna działań dotyczy 
usprawnienia procesu dystrybucji środ
ków przez banki. W wyniku upadku 
„Agrobanku” wybrano dwa banki: Bank 
Handlowy i Polski Bank Inwestycyjny, 
które przejmą obsługę klientów.

Dążymy do tego -  powiedział -  by 
banki podchodziły do naszych benefi
cjentów w sposób mniej komercyjny, jed 
nak w sposób zadawalający z  punktu wi
dzenia obsługi pożyczek cywilno-pra
wnych. Liczymy, że  zm iana przepisów 
przyniesie pewną ulgę, z  drugiej strony 
w idzim y konieczność zaproszenia do 
współpracy inne banki tak, aby między 
nimi była pełna konkurencyjność, aby 
zabiegały o współpracę z  Funduszem.

Usprawnieniu ulega także proces 
funkcjonowania Biura Zarządu będący 
tematem krytyki.

Z  jednej strony jesteśmy krytykowa
ni, że  wszystko odbywa się w centrali, 
z  drugiej stronyjesteśmy krytykowani je 
śli się rozbudowujemy i tworzymy struk
tury terenowe. Zarząd Funduszu wyra
ża  nadzieję, że  w  przeciągu kilku mie
sięcy sytuacja się znacząco  poprawi. 
F u n d u sz m a now ą siedzibę, m am y  
nadzieję, że  uda nam się stworzyć no
woczesną sieć komputerową, stworzyć 
nowoczesne stanowiska pracy wg sche
matu, który dla Funduszu jest przygo
towywany przez PAN i sądzę, że  wtedy 
biuro Funduszu będzie funkcjonowało 
sprawniej i wszystkie sprawy będzie  
mogło wdrażać szybciej i lepiej.

Nie zabrakło również głosów kry
tycznych, wskazujących na błędne roz
wiązania, polegające na rozbudowie 
kompetencji decyzyjnych Centrali, za
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miast działaniu zgodnie z zasadą: cen
tralne myślenie -  lokalne działanie. 
Z wypowiedzi wynikało również, że 
emocje nadal wzbudzają kwoty prze
znaczane na polepszenie warunków 
pracy i przystosowanie nowej siedziby 
Funduszu pod kątem potrzeb.

Wypowiedzi przedstawicieli Krajo
wej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej 
w osobach Jerzego Modrzejewskiego 
i Macieja Pom iernego zamieszczamy 
w „Biuletynie KIG-R”.

Jaką ro lę  m ają p e łn ić  ZPCh ?
Poseł Leon Grela w swym wystą

pieniu poruszył zagadnie refundacji 
środków i nieprawidłowości z tym zwią
zanych.

Jest to -pow iedział -  kluczowa kwe
stia tego Funduszu: refundow ać czy  
nie. D otychczasow e dośw iadczenia  
wskazują, że  refundacja jest krymino
genna i jest. Faktem jest, że  refundacja 
wszystkim wydaje się podejrzanym  z a 
biegiem finansow ym . Określmy ja ką  
rolę ma pełn ić refundacja, w jakim  z a 
kresie ma być stosowana. Kolejny pro
blem to p ożyczki dla ZPCb. Jakie są 
zasady udzielania pożyczek? /..y  Trze
ba się zastanowić czy ratować te z a 
kłady, dofinansow yw ać je, czy  nie. 
Zatem trzeba określić ja ką  funkcję  po 
w inny p e łn ić  ZPCb. Przedstawiciele 
ZPCh stwierdzają, że  gdyby nie środki 
z  PFRON to wiele zakładów  ju ż  by upa
dło. Myślę, że  kwestia czym  mają być 
ZPCh wymaga od PFRON wyraźnego 
określenia stanowiska.

N adzieje zw iązan e z  F unduszem
Wśród głosów krytycznych odnośnie 

działalności Funduszu nie zabrakło rów
nież słów aprobaty. Prezydent Krajowej 
Rady O sób  N iep e łn o sp raw n y ch  
Sylwester Peryt m.in. powiedział:

KRONpostrzega Fundusz jako imel- 
kie dobro dla środowiska osób niepełno- 
sprawnych, przeznaczone przede wszy
stkim na ich aktywizację. Aktywizacja 
zawsze się opłaca dlatego na świecie tak 
wiele pośuńęca się tej sprawie wysiłku. 
Wydaje m i się, że  to, co dzieje się z  Fun
duszem  iv osta tnim  czasie napaw a  
nadzieją i optymizmem, bo działania, 
zam ierzenia Zarządu wydają się być 
skierowane na potrzeby niepełnospraw
nych. Jednak konieczne jest konsultowa
nie tych działań ze  środowiskiem.

Również podczas dyskusji odnoszo
no się do dokumentów pokontrolnych 
NIK rozpatrując zagadnienia mające 
miejsce w latach przeszłych.

Czy p o s ło w ie  od p o w ied zą  na  
p ytan ia  zaw arte  

w  „N aszych Spraw ach” ?

Głosem skierowanym ku przyszłości 
w kontekście raportów NIK było wystą

pienie posłanki Alicji Murynowicz,
która powiedziała:

Proszę Państwa, idąc na dzisiejsze 
posiedzenie naszej Komisji rzeczywiście 
miałam wrażenie, że  będziemy mówić
o tym, co będzie w przyszłości. Nie negu
jąc wyników NIK chciałabym polecić lek
turę pisma „Nasze Sprawy”, arytkułu na 
str. W i l l .  Zapoznałam się z  tymi mate
riałami i ogarnął mnie lekki wstyd jako  
członka KPS. Chciałabym, abyśmy jako  
posłowie, członkouńe KPS umieli sobie 
odpowiedzieć na pytanie zawarte w ar
tykule, czy rzeczywiście dążymy do likwi
dacji Funduszu. Cytuję: „ A co Wysoka 
Komisja uczyniła, aby przez cztery lata 
pracy, lata, w których sprawozdanie f i 
nansowe Funduszu rozpatrywano w at
mosferze skandalu, zm ienić otoczenie 
prawne bardzo potrzebnej ludziom nie
pełnosprawnym instytucji? Czy potępia
jąc  Fundusz za  mało czytelne bądź z u 
pełny brak czytelnych zasad i kryteriów 
nie współtworzyliście Państwo takiego 
stanu? W yrażenie tylko tak zwanego  
świętego oburzenia zdecydowanie nie 
wystarczy i chyba nie tak ivyborcy wyo
brażają sobie rolę komisji sejmowych

Polecam lekturę tych dwóch artyku
łów. Chciałabym abyśm y m ieli ja ko  
członkowie KPS możliwość dokładnego 
przyjrzenia się działalności PFRON, nie 
tylko przez pryzm at sprawozdania NIK. 
Sprawozdanie NIKjak każde inne spra
wozdanie kontrolne ma to do siebie, że  
musi wytykać nieprawidłowości, my na 
te nieprawidłowości powinniśmy zare
agować ale jednocześnie jako członko
wie tej Komisji powinniśmy wiedzieć, że  
dzięki PFRON utworzyliśmy w Polsce 
49-536 nowych miejsc pracy dla inwa
lidów, 3-674 inwalidów rozpoczęło wła
sną działalność gospodarczą itp. My nad  
tymi liczbami przechodzimy do porząd
ku dziennego, bo po to został stworzo
ny PFRON, tyle tylko, że  jakakolw iek 
kontrola obejmuje pewien wycinek dzia
łalności. W zw iązku z  czym z  dużym  
zadowoleniem  przyjm uję wypowiedź 
prezesa Świątkowskiego, że  w ramach 
uściślania organizacji pracy Funduszu  
i Zarządu rzeczywiście nie będziemy 
w sierpniu 1996 r. pracować nad spra
w ozdaniem  budżetu  PFRON za  rok 
1995, nie będziemy ju ż  używ ać słów, 
które później są podchivytywane przez  
prasę jako te negatywne.

P roces k o n su ltow an ia  decyzji 
rozp oczęty

Po wysłuchaniu wszystkich głosów 
do kolejnych zagadnień ustosunkował 
się Pełnomocnik ds. Osób Niepełno
sprawnych Adam Gwara. Na wstępie 
minister zapewnił, iż być może opor
nie i mozolnie, jednak proces uspołecz
nienia decyzji i konsultowania decyzji 
ważnych dla środowiska już się zaczął.

Odnosząc się do pytania poseł Sienkie
wicz minister powiedział:

Pyta pa n i kto jest w stanie przygoto
wać obiektywny materiał na temat dzia
łalności Funduszu. W  tej chwili każde  
działanie, które opowiadałoby się za  
istotnymi zm ianam i w strukturze fu n k 
cjonowania będzie posądzane o próbę 
manipulowania o podtekście politycz
nym . Jako Pełnom ocnik m am  pełną  
świadomość złożoności tego problemu, 
dlatego te ż  to w yzw anie, które stoi 
przede m ną w  najbliższych miesiącach, 
a dotyczy nowej ustawy o zatrudnianiu  
i rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, traktowane 
jest w sposób szczególny. Na początku, 
ja k  się spotykaliśmy w  maju były arty
kułowane głosy niezadowolenia, wywo
dzące się z e  środowiska, że  rząd lekce
w aży to środowisko, że  działa wbrew 
niemu. Moim zdaniem  i zdaniem  całe
go kierownictwa resortu nie wolno było 
dopuścić do utrwalenia takiej tezy. Dla
tego chcę oświadczyć, że  rząd m iał ju ż  
projekt przygotowany znowelizowanej 
ustawy ale go wstrzymał, mimo że  były 
bardzo duże presje z  różnych środowisk, 
również ze  strony Parlamentarzystów, 
aby ta ustawa poszła ja k  najprędzej. 
I  właśnie ivynikiem tej sytuacji było to, 
ż e  z  in ic ja tyw y poselskiej Państwo  
uchwaliliście nowelizację ustawy.

W dalszej części Pełnomocnik przed
stawił zarys działań zmierzających do 
usprawnienia i udoskonalenia działań 
na rzecz środowiska zapewniając, że 
proces współpracy i konsolidacji środo
wiska będzie się wzmacniał.

„Fundusz szczeg ó ln y m  d obrem  
sp o łe c z n y m ”

W podsum ow aniu dyskusji kilka 
uwag wygłosił minister Leszek Miller. 
W nawiązaniu do wystąpienia posłanki 
Sienkiewicz, w którym poruszono kwe
stię niepełnosprawności jako czynnika 
apolitycznego, m inister zaapelow ał 
o: traktowanie Funduszu jako szczegól
nego dobra społecznego, a nie jako ele
mentu przetargów politycznych. Apelu
jem y o rozwagę i nie podejmowanie de
cyzji sprzecznych z  oczekiwaniami, rze
czywistymi potrzebami osób niepełno
sprawnych. Chcę zadeklarować, że  kie
rownictwo resortu pracy będzie tak wła
śnie postępować i traktuje te słowa bar
dzo poważnie.

Oprać. A. Cz.
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Rehabilitacja dziec i

PIENIĄDZE NA WAGĘ ZDROWIA

N a rehab ilitację m edyczn ą  i na edukację dla  
dzieci n iepełnospraw nych , prowadzoną przez 

placów ki pozarządow e, potrzebnych jest około  dzie
sięciu  m ilion ów  złotych. Tak szacuje Sylwester Peryt, 
prezydent Krajowej Rady Osób N iepełnospraw nych. 
W niektórych ośrodkach obawiają się, że będą m usieli 
ograniczyć ich  działalność lub zlikwidować zajęcia je
szcze w  tym  roku. Innym  takie n iebezpieczeństw o za
graża od  stycznia. W szędzie liczą, że Państwow y Fun
dusz Rehabilitacji Osób N iepełnospraw nych, po zm ia
n ie przepisów , w esprze placów ki finansow o.

W kraju istnieje kilkadziesiąt ośrodków założonych przez 
stowarzyszenia i fundacje, gdzie prowadzi się rehabilitację 
dzieci i młodzieży. Często są to dzieci, które, jeśli nie znajdą 
wsparcia w tego typu organizacjach, nie dostaną go nigdzie.

Ośrodki te borykają się z problemami finansowymi. Za 
edukację dzieci niepełnosprawnych odpowiada MEN, za 
rehabilitację medyczną -  MZiOS. W obu nie ma pieniędzy. 
Organizacje otrzymują dotacje w wysokości nie pozwalają
cej im na normalne funkcjonowanie.

Sejm ostatnio przyjął nowelizację ustawy o zatrudnianiu 
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zapro
ponowano, by włączyć do ustawy zapis, iż pomoc z Pań
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
miałaby dotyczyć także dzieci i młodzieży, a nie tak jak do 
tej pory -  osób, którym przyznano grupę inwalidzką, czyli 
tych w wieku od szesnastu lat.

Do tej pory wiele organizacji służących pomocą dzie
ciom i młodzieży, korzystało z pomocy PFRON, czyniono 
to jednak „poza prawem ”, wbrew przepisom. Maria Król ze 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z Za
mościa, powiedziała: -  Nie chcę już w ten sposób zdoby
wać pieniędzy. Uważa, że nie jest możliwe prowadzenie 
profesjonalnych placówek (w Stowarzyszeniu są dwa ośrod
ki, w  Zamościu i w Biłgoraju), jeśli nie można spokojnie 
zaplanować ich działalności. -  A to nie jest możliwe, jeśli 
nie będziemy mieli stałego źródła finansowania.

Codziennie cztery samochody przywożą dzieci do ośrod
ka. -Je śli my nie przywieziemy ich tutaj, to nie zrobią tego 
rodzice, bo nie mają pieniędzy. W dziennym ośrodku uczy 
się i rehabilituje pięćdziesięcioro dzieci z niepełnospraw
nością ruchową, najczęściej z porażeniem mózgowym.

W Warszawie zaś w  placówce Stowarzyszenia Rodzi
ców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, 
w  tej, w  której opiekują się najmłodszymi dziećmi do lat 
dziesięciu, martwią się o bieżącą działalność. Do końca roku 
potrzebują ponad czterystu tysięcy złotych. -  Jeśli ich nie 
dostaniemy, to będziemy musieli zamknąć ośrodek. Korzy
sta z niego prawie sto dzieci, są to dzieci niewidome lub 
słabowidzące, autystyczne, chore na padaczkę, na poraże
nie mózgowe. -  Dla tych dzieci nie ma innego miejsca, jak 
u nas lub w domu -  zaznacza Ewa Maciejczyk.

Dla wielu takich organizacji pieniądze z PFRON są jednym 
pewnym źródłem finansowego wsparcia. Wiele z nich z po
mocy tej już korzystało, choć nieprawnie. Za dwa miesiące 
rząd przedstawi (tak zapowiada) kompleksową nowelizację 
ustawy. Proponowane więc teraz rozwiązanie miałoby istnieć 
tylko przez kilka miesięcy. Nikt nie ma wątpliwości, że należy 
pomóc niepełnosprawnym dzieciom, pytanie brzmi: jak?

Działacze z małych, lokalnych stowarzyszeń i fundacji, 
obawiają się, że władze PFRON zechcą najpierw pomagać 
organizacjom dużym. Wątpliwości te zrodziły się kilka ty
godni temu, kiedy Karol Świątkowski, prezes Funduszu, 
powiedział, żeby przekazywać pieniądze, on i pracownicy 
PFRON muszą być przekonani o wiarygodności fundacji.

A.F.T.
„Rzeczpospolita” nr 211 z 12.09.1995 r.

NIE ZABIERAJCIE NAM FUNDUSZU

Organizacje osób niepełnosprawnych nie chcą, by Fundusz 
Pomocy Niepełnosprawnym (PFRON) włączono do Kra

jowego Urzędu Pracy i jednocześnie odebrano mu osobowość pra
wną. Urząd Pracy zaprzecza jakoby chciał pozbawić Fundusz oso
bowości prawnej. Była natomist koncepcja włączenia Funduszu do 
KUP, ale jako jednostki autonomicznej. -  To miało być kolo ratun
kowe dla PFRON -  mówi szef KUP.

Wiadomość o możliwości włączenia Państwowego Funduszu Re
habilitacji Osób Niepełnosprawnych do Krajowego Urzędu Pracy i jed
noczesnego pozbawienia Funduszu osobowości prawnej zaniepokoiła 
organizacje niepełnosprawnych. Wspólne oświadczenie w tej sprawie 
wydała Krajowa Rada Osób Niepełnosprawnych, Krajowa Izba Go- 
spodarczo-Rehabilitacyjna oraz Polskie Stowarzyszenie Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych. W oświadczeniu podkreślono, że błędy 
w gospodarowaniu Funduszem wzięły się także z tego, że nikt nie rea
gował na postulaty i wnioski osób niepełnosprawnych, które zmierzały 
do ulepszenia jego działalności.

Szef KUP proszony o komentarz zaprzeczył, jakoby chciał pozba
wić Fundusz osobowości prawnej.

-  Nigdy nie było takiego pomysłu -  powiedział Andrzej Piłat. Przy
znał jednak, że to on sam zgłosił koncepcję włączenia PFRON w struk
tury KUP, ale przy zachowaniu jego autonomii i osobowości prawnej. 
Piłat podkreśla, że gdyby tak się stało, to pieniądze PFRON służyłyby 
nadal wyłącznie niepełnosprawnym, a on sam usiłowałby wpływać, by 
pieniądze Funduszu były wydawane w większości na szczeblu wojewódz
kim i lokalnym zamiast na szczeblu centralnym. Decydujący o wydat
kach głos miałyby nadal rada nadzorcza i zarząd.

-  Koncepcja miała być kołem ratunkowym, ale skoro tonący nie 
chce koła, to ja się nie będę upierał -  powiedział nam Piłat.

P.W.R.
„Rzeczpospolita" nr 193 z 22.08.95 r.

,NIELEGALNE” PLAILłTY KANDYDATA SLD

TT/fijewódzki Sztab Wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego 
W  w Białymstoku oraz Międzywojewódzka Usługowa 

Spółdzielnia Inwalidów polubownie załatwiły sprawę niele
galnego rozklejania na slupach spółdzielni plakatów wyborczych 
lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Sztab wyborczy zobo
wiązał się pokryć koszty nielegalnego korzystania ze słupów 
ogłoszeniowych oraz przekazać część funduszy, jakie wpłyną 
na kampanię wyborczą Kwaśniewskiego, rodzinie 11-letniego 
chłopca chorego na białaczkę. Jeden z plakatów wyborczych 
przewodniczącego SdRP zasłonił informację o koncercie cha
rytatywnym na rzecz chłopca. Przed niedzielną wizytą Kwaśniew
skiego w Białymstoku na słupach należących do spółdzielni roz
klejono bez je j zgody i stosownych opłat około 40 plakatów wy
borczych lidera SLD. (PAP)

___________ „Rzeczpospolita" Nr 213 (4166) z 14.09.95 r.
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Materiał prasowy TWK

DPI W W A LC E  O  G O D N O Ś Ć  I RÓW NE P R A W A

W dniach 19 i 20 sierpnia odby
wał się w berlińskiej dzielnicy 

Spandau Europejski Kongres DPI-Disa- 
bled Peoples’ International. DPI to nazwa 
międzynarodowej organizacji walczącej 
od ponad 10 lat o prawa ludzi niepełno
sprawnych na całym świecie. Od innych 
stowarzyszeń różni się tym, że we wła
dzach organizacji zasiadają wyłącznie 
sami niepełnosprawni.

W berlińskim kongresie uczestniczy
ło 52. delegatów z 17. państw, którzy 
przez 2 dni pracowali na sesjach plenar
nych i w pięciu grupach roboczych. Zaj
mowali się m. in. respektowaniem praw 
człowieka wobec osób niepełnospraw
nych. Prawa te nie są niestety przestrze
ganie. Osoby niepełnosprawne pozba
wiane są prawa do nauki, kultury, wza
jemnych kontaktów i życia społecznego. 
Obok barier architektonicznych, częstym 
powodem jest złe prawo, dyskryminują

ce osoby niepełnosprawne w różnych 
dziedzinach życia społecznego.

Jedna z sesji roboczych poświęcona 
była problemom kobiet, które bądź same 
są niepełnosprawne, bądź wychowują 
niepełnosprawne dziecko. W jednym 
i drugim przypadku potrzebują pomocy 
ze strony państwa i organizacji pozarzą
dowych. Dla osób z ciężkim kalectwem 
niezmiernie ważna jest możliwość samo
dzielnego życia. W wielu krajach zacho
dnich istnieje już stanowisko asystenta 
osobistego, który pomaga osobie niepeł
nosprawnej w kilku konkretnych sytua
cjach, np. w porannej toalecie i wyjeź- 
dzie do pracy. Rozwój różnych form po
mocy, umożliwiających osobom niepeł
nosprawnym na znacznąsamodzielność, 
jest jednym z podstawowych zadań DPI.

Światowy prezes DPI Kalle Konkkola 
otwierając obrady powiedział, że organi
zacja nie posiadająca dużych pieniędzy

i dużej liczby członków jest pozornie sła
ba. O sile DPI stanowi jednak ogromna 
dynamika i koordynacja działań na całym 
świecie. Jednym z zadań jest presja na 
wszystkie rządy świata aby doprowadziły 
do zrównania w prawach ludzi niepełno
sprawnych i pozostałych obywateli.

Konferencja zakończyła się wyborem 
nowych władz na najbliższe cztery lata. 
Przewodniczącą Regionu Europejskiego 
DPI została Rachel Hurst z Wielkiej Bry- 
tanii, a w iceprzew odniczącą Dina 
Radke z Niemiec. Funkcję sekretarza 
powierzono Sławomirowi Besowkiemu 
z Polski, który od wielu lat jest Rzeczni
kiem Praw Niepełnosprawnych przy Kra
jowej Radzie Osób Niepełnosprawnych 
(KRON). W składzie polskiej delegacji 
byli m. in. Małgorzata Koter-w iceprze
wodnicząca KRON i P iotr Janaszek -  
prezes Zarządu Głównego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem.

O D E Z W f i
D C  B C Z U M U  S P Ę T A N E G O  W  I  V ! I I I  \ (  l  ^

D opiero w okresie w akacy jnym  o trzym a liśm y  te k s t 
„ O dezw y” z  W rocławia. Uznając, ż e je s t  on je d n a k  w aż
ny p u b liku jem y  go n a  naszych  łam ach  m im o opóźnie
nia. W sza k  od m a ja  niew iele się  zm ieniło ...

w Dniu Europy -  Dniu Europejskiej Akcji
o Równe Prawa OsóP Niepełnosprawnych, 

Wrocław, 5 maja 1995 r.
Jak co roku, widzqc ogrom pętających nas barier, 
przypominamy, wyjaśniamy, wzywamy:

UWOLNIJMY MYŚLI I WYOBRAŹNIĘ OD BARIER 
UWOLNIJMY ROZUM OD BARIER

Przez lata nasiąknęliśmy półprawdami, a nawet 
ćwierćprawdami i nieprawdami o niepełnosprawno
ści i niepełnosprawnych, słuchając i powtarzając:
-  że to mała garstka, liczbowy margines społeczeństw,
-  że to ludzie z natury swej mało aktywni i aktywności 

niechętni,
-  że „te problemy" załatwia pomoc społeczna i lekarze,
-  że właściwe miejsce dla niepełnosprawnego to szko

ła specjalna, albo inna „specjalna jednostka",
-  że niepełnosprawność to „nieszczęście i „pokrzyw

dzenie przez los"...,
-  że... i tak dalej, i tym podobne.

Pogrążeni w stereotypach, schematach czy zwykłym le
nistwie intelektualnym spróbujmy zrozumieć, że jednak:

ŚWIAT coraz powszechniej i dobitniej zaczyna ro
zumieć, iż tak naprawdę niepełnosprawny jest każdy 
człowiek, tyle że w różnych okresach swego życia -  
od urodzenia aż po śmierć -  w różnym zakresie i stop
niu. Niepełnosprawne jest każde małe dziecko, choć
by całkowicie zdrowe w sensie medycznym, jednak
że wymagające karmienia i przewijania. Niepełno
sprawnymi bywamy w czasie choroby i w efekcie róż

nych urazów. Niepełnosprawności przybywa nam 
z wiekiem, kiedy w naturalny sposób i zwykłą koleją 
rzeczy ubywa nam sił (dotyczy to nawet najbardziej 
„wyczynowych" sportowców). Definitywnym dowo
dem niepełnosprawności jest śmierć, wyznaczająca 
ostateczny kres sił i wydolności ludzkiego organizmu. 
Niepełnosprawność jest więc czymś absolutnie natu
ralnym i całkowicie powszechnym. I nikt, choćby nie 
wiadomo jak szybki, nie ucieknie przed własną nie
pełnosprawnością.
Podobnie ma się rzecz z poczuciem szczęścia, Szczęście 
nie zależy przecież od siły wzroku, ani słuchu, ani też od 
sposobu chodzenia (bądź nie), ani nawet od błyskotli
wości intelektu, mierzonego tzw. ilorazem inteligencji.

ŚWIAT, a zwłaszcza Europa -  ta jego starzejąca się 
część, z którą pragniemy się utożsamiać i ku której cią
gniemy w zjednoczeniowym zapale -  coraz wyraźniej 
dostrzega swą własną niepełnosprawność. Świat usu
wa bariery, zrywa z izolacją, nie pozwala sobie na mar
notrawienie ludzkich zdolności i sił. Jeśli więc chcemy 
dołączyć do tego świata, musimy dorównać jego 
cywilizacyjnym i kulturowym standardom. Musimy więc 
bez dalszej straty czasu podjąć trud powszechnego 
i konsekwentnego usuwania barier: od konstytucji po
czynając, a na toaletach kończąc. Podejmując się 
tego koniecznego rehabilitowania otaczającej nas 
rzeczywistości, pamiętajmy jednak, że bariery archi
tektoniczne (czy szerzej: techniczne) są tylko najbar
dziej zewnętrznym przejawem tych, które tkwią głę
boko w ludzkiej, w społecznej świadomości. Od oba
lenia tych barier należy więc zacząć. Otwartość myśli 
sama położy kres barierom.

ROZUMIE OCKNIJ SIĘ l  
OBUDŹCIE Się POGRĄŻENI W  BARIERACH III 

BARIERY MUSZĄ RUNĄĆ III
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W  L U B L I Ń C U  P O  BURZY

Już wiosną niebo nad Lublińcem nie było zbyt błękitne. 
W maju podczas walnego zebrania nad horyzontem Stowa

rzyszenia Osób Niepełnosprawnych pojawiły się pierwsze chmury. 
Wydawało się, że to nic groźnego. Tymczasem. Napięcia rosły i co
raz częściej dawały się słyszeć pomruki niezadowolenia. Atmosfera 
zagęszczała się i pod koniec lata przyszła burza w postaci Nadzwy
czajnego Walnego Zgromadzenia.

Zostało zwołane przez Zarząd na wniosek komisji rewizyjnej 
popieranej przez ponad 60% członków Stowarzyszenia. Pod adre
sem Zarządu wysunięto oskarżenia o niegospodarność i nadużywanie 
stanowisk dla korzyści osobistych.

Lublinieckie SON zrzesza, co prawda tylko 53 osoby ale nie jest 
jakąś prowincjonalną atrapą albo kółkiem wzajemnej adoracji. Współ
pracujący z nim radca prawny p. Elżbieta Kolman podaje obiektyw
ne uzasadnienie.

Uzyskaliśmy status zakładu pracy chronionej jako sto
warzyszenie. Jest to precedensem w skali kraju i naszym wielkim 
osiągnięciem. Stwarza bardzo korzystną sytuację dla wszystkich 
członków SON. Mogą liczyć na ulgi i korzyści materialne. Zorgani
zowaliśmy miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Nasza dzia
łalność jest znana w kraju. Szczególnie z wzorowo organizowanych 
turnusów rehabilitacyjnych chwalonych w całej Polsce.

Duszpasterzem osób niepełnosprawnych i członkiem wspie
rającym SON jest o. Kazimierz Tyberski - Oblata. Zaprasza swych 
przyjaciół do miejscowego domu katechetycznego i raz w miesiącu 
mająokazję aby omówić i załatwić sprawy - ważne dla siebie i orga
nizacji. Kapłan jest zafrasowany. Sytuacja 
nie napawa optymizmem.

Wydarzenia przełomowe budzą niepo
kój - powiedział. Nie można zaprzepaścić 
dorobku wielu lat bardzo trudnej pracy 
i wielkich zmagań. Ludzie przywykli do 
tego, że powinni dostawać od Państwa. Nie 
potrafią zrozumieć, że ten okres należy już 
do przeszłości. Teraz każdy, kto otrzyma 
wsparcie musi umiejętnie je  wykorzystać
i pomnożyć. Osoby niepełnosprawne zna
lazły się w świecie konkurencji. Prowadze
nie działalności gospodarczej przy tych 
regułach gry nie jest rzeczą łatwą.

Skupili się wokół dwóch opcji lansowa
nych przez dwu działaczy. Zarówno 
p. Krzysztof M yrc ik  jak i p. Wiesław 
Drynda kierująsię szlachetnymi pobudka
mi. Program pierwszego jest dalekosiężny, 
drugiego skupia się na doraźnych i praktycz
nych rozwiązaniach.

Przewodniczący komisji rewizyjnej 
p. Andrzej Kołodziej zażądał ustąpienia Za
rządu i przekazania go innym osobom.

Stowarzyszenie ma coraz gorszą sytua
cję finansową -  powiedział. Grozi nam je 
szcze większy upadek. Stwierdziliśmy przy
kłady nie uzasadnionych wydatków, np. wy
sokie koszty prywatnego telefonu albo 
podwyżka gaży kierownika drukarni, który 
swoją postawą przyczynia się do spadku 
produkcji. SON nic nie robi dla osób o naj
niższych dochodach. Naszym władzom pie
niądze uderzyły do głowy. Rola członka zo
stała ograniczona do płacenia składek. Ko
rzyści materialne inkasuje zarząd. Obecny 
zarząd nie jest w stanie niczego zmienić.
Prezes pozostaje obojętny na nasze wnio
ski i pisma. Uważamy, że w Zarządzie po
trzebni są inni ludzie.

Założyciel SON, p. Krzysztof Myrcik 
prezesujący już 7 lat twierdzi, że postępo

wanie władz Stowarzyszenia jest właściwe. Mówi: Komisja rewi
zyjna zakwestionowała skład osobowy Zarządu i politykę, którą re
alizujemy od 7. lat. Lista zarzutów jest bardzo długa. Uważam, że 
mój program jest dobry. Ludzie niepełnosprawni kierują się często 
partykularnymi względami. Trzeba większej perspektywy czasu aby 
sprawdzić, która linia postępowania jest słuszna.

Osoba prezesa i jego perspektywiczne plany nie budzą zastrzeżeń 
- nawet u tych, którzy żądają radykalnej reorganizacji. Większość 
członków okazuje prezesowi szacunek i uznanie za dotychczasowe 
dokonania. Głównym powodem dezaprobaty stały się postawy i kom
petencje niektórych członków Zarządu. Pełniąc wysokie funkcje 
w hierarchii społecznej SON zajmowali wedug nich najważniejsze 
i najlepiej płatne stanowiska w strukturze zakładowej. Mieli znaczny 
wpływ na kluczowe decyzje o zatrudnieniu, wysokości zarobków itp. 
Trudno wykluczyć, aby tak rozległe kompetencje nie mogły być pre
tekstem do uzyskania w ostatnim okresie relatywnie wysokich wy
nagrodzeń. Rozdrażnienie ludzi pogłębiło jednoczesne obniżenie ich 
dochodów. Wstrzymano bowiem wypłatę premii.

P. Krystyna Turzyńska, osoba niepełnosprawna pracująca 
w charakterze akwizytora drukami powiedziała: jeżeli mamy złą sy
tuację finansową to przetrzymajmy ją  razem i solidarnie. Myślę, że 
zakład pracy chronionej jest głównie po to, aby umożliwić inwali
dzie dorobienie do renty. Tymczasem dla niektórych ludzi z Zarzą
du jest okazją do zarabiania większych pieniędzy. Jeżeli pracowni
kom wstrzymuje się fundusz premiowy a podwyżki dostają tylko 
3 osoby, to czy nie może to oburzać i budzić rozgoryczenia?

Uczestnicy zgromadzenia byli zdetermino
wani. Postawili na swoim. Zmienili skład Za
rządu. Nie ma w nim żadnego z dawnych fimk- 
cjonariuszy. Krzysztofowi Myrcikowi, niemal 
jednogłośnie powierzono prezesurę honorową 
której jednak nie przyjął. Prezesem nowego 
Zarządu został Wiesław Drynda. Ma swój pro
gram wyjścia z impasu. Jest optymistą.

Burza się skończyła. Teraz trzeba zająć 
się stresującym czyhaniem na efekt ekono
miczny i lepsze jutro. Ludziom z SON życzę 
błękitnego nieba i słonecznej pogody. Gdy 
opuszczałem Lubliniec nie pachniało wy
łącznie ozonem. Zastanawiam się czy były 
konieczne aż takie wyładowania. Czy wcze
śniej nie można było znaleźć kompromisu?

W wielu zakładach pracy chronionej 
i organizacjach osób niepełnosprawnych 
suwerennie rządzonych przez nie same, co
raz częściej słyszy się o niezbyt eleganckich 
„pojedynkach o forsę”. Inwalidzi nie gęsi - 
asymilująsię z kapitalistyczną rzeczywisto
ścią. Oni też potrafią i zaczynają uprawiać 
„wolną amerykankę” w stosunkach służbo
wych i kontaktach międzyludzkich. Szko
da, że w tym względzie sprawnością dorów
nują wielu innym.

Henryk SZCZEPAŃSKI

Dzisiaj już jest dwa tygodnie od tam
tego nerwowego dnia -  napisał do Redak
cji prezes Wiesław Drynda. Do tego cza
su ju ż  przeprowadzamy reorganizację 
struktury zarządzania Stowarzyszenia, 
która ma wejść wżycie 01.10.1995 r. Zmie
niliśmy niektóre stanowiska pracy, stawia
jąc na odpowiedzialnych i kompetentnych 
pracowników. Miesiąc wrzesień przewidu
jem y zamknąć obrotem 24.000,- kiedy 
w sierpniu br. mieliśmy tylko 6.000 z ł  Bę
dzie to pierwszy miesiąc w tym roku za
mknięty zyskiem.

J in a m
AIbress

Agencja 
Wydawniczo-Poligraficzna 

„INfl-PR€SS", 
Katowice, ul. Sokolska 3 

tel. (032) 596-221 do 5 ui. 109
poszukuje do zatrudnienia oso
by niepełnosprawne zareje
strowane jako poszukujące 
pracy -  na stanowiska:

Skład i łamanie komputero
we -  wymagana umiejęt
ność obsługi programów  
edytorskich i graficznych 
oraz chęć do dalszej nauki;
Specjalista do spraw mar
ketingu i sprzedaży -  wska
zana uprzednia praca na 
kierowniczym stanowisku, 
chętnie prawo jazdy;
Dziennikarz-publicysta -  
pożądana praktyka dzien
nikarska lub w przypad- 
kabsolwentów szkół śre
dnich i wyższych umiejęt
ność poprawnego pisania 
i reporterska dociekliwość. 

%■ - ■

12 „NASZE SPRAWY”



NEPTUNIE GDZIE UKRYŁEŚ TEN W IATR...

Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych zorganizo
wało turnus rehabilitacyjny i I Mistrzostwa Polski Żegla

rzy Niepełnosprawnych na terenie ośrodka „Almatur” w Giżyc
ku. Turnus, który trwał w dniach 7-26 sierpnia br. miał do 
spełnienia podstawowe cele: kontakt z jachtem, akceptacja sa
mego siebie na jachcie i pływanie turystyczne, szkolenie że
glarskie bez obowiązku zdawania egzaminu na patent żegla
rza, treningi regatowe równolegle z rehabilitacją.

Kadra, która obsługiwała turnus była z ZOZ-u z Lodzi, ucze
stnikami były osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami narządu 
ruchu z całej Polski. Większość dnia spędzano pod żaglami, 
chociaż na terenie ośrodka można było korzystać z sali gimna
stycznej i pomocy rehabilitantów.

Zdaniem dr. Bogusława Grzelaka, prezesa Polskiego Sto
warzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych, ośrodek jest dosto
sowany i spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych (bez ba
rier), jedynym mankamentem -  aczkolwiek znaczącym -  był zły 
stan techniczny jachtów balastowo-mieczowych „NASH”. W trak
cie regat tak organizatorzy jak i zawodnicy narzekali na sprzęt.

Podczas tego turnusu rehabilitacyjnego zostały zorganizowa
ne I Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych w dniach 
od 15-20 sierpnia 1995 r., w których uczestniczyło 6 załóg z 
Lodzi, Poznania i Katowic, mające również wyłonić polskie eki
py, które wezmą udział w Mistrzostwach Żeglarzy Niepełnospraw
nych w Hiszpanii w dniach 19-24 września 1995 r. Pierwsze 
9 załóg zakwalifikuje się na Igrzyska Paraolimpijskie w Atlancie. 
W czołówce Mistrzostw znalazły się na
stępujące załogi:
1 -  Marian Kuras, Ewa Nazarowska, Ste
fania Baraniok;
2 -  Bogusław Sondej, Sonia Osiecka-Ba- 
but, Marek Babut;
3 -  Zbigniew Czarnecki, Jacek Osada,
Iwona Woźniakowska.

Dwie pierwsze to załogi z wojewódz
twa katowickiego, a trzecia z łódzkiego.

ZATRUDNIMY
bezrobotne  

osoby niepełnosprawne

O do obsługi programów gra
ficznych  i edytorskich na 
komputerze IBM PC (wyma
gana znajomość obsługi tych 
programów)

O z wykształceniem średnim  
poligraficznym lub ogólnym.

Drukarnia TRIADA 
Katowice 
ul. Gliwicka 224 
tel. 090 302-347 
łub 59 77 27'

186 44 4 7 1
j/ jo  19.00

Typy jachtów były takie same ale różnice w wielkości oża
glowania były ogromne. Miało to bardzo duże znaczenie przy 
słabych wiatrach w trakcie regat. Jeden z szotmenów Jan Kaleta 
powiedział: mam pretensje do Neptuna, że  nie było większych 
wiatrów, bo wtedy wszystko mogłoby się zdarzyć.

Uczestnikami turnusu byli ludzie dorośli i młodzi studenci 
niepełnosprawni. Wzajemna akceptacja nastąpiła bez żadnych 
problemów z obydwu stron.

Wiele uwag i zastrzeżeń padło jednak pod adresem sędzie
go głównego regat. Przygotowanie takich zawodów jest du
żym przedsięwzięciem i trudno nie popełnić błędów. Miejmy 
nadzieję, że nie zostaną powtórzone przy następnych impre
zach. W przyszłym roku planuje się zorganizować I Otwarte 
Mistrzostwa Żeglarzy Niepełnosprawnych z obsadą międzyna
rodową.

Prezes B. Grzelak chciałby, aby w przyszłości szkolenia 
żeglarskie odbywały się już na nowych jachtach, marzy o stwo
rzeniu nowej bazy szkoleniowo-wypoczynkowej na terenie 
ośrodka „Al ma tu ru” -  z którym współpracuje od kilku lat -  
działającej na zasadach pełnej integracji.

Przypomniał, że Polskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepeł
nosprawnych zajmuje się również koordynowaniem działal
ności i doradztwem dla kól terenowych, kontaktami mię
dzynarodowymi np: z Holandią, gdzie corocznie żeglarze 
niepełnosprawni z Polski biorą udział w Otwartych Mistrzo
stwach Holandii, że Stowarzyszenie jest członkiem IYRU (In

ternational Yacht Racing 
Union).

Żeglarstwo wśród niepeł
nosprawnych cieszy się co
raz większym uznaniem. Jest 
to sport a jednocześnie wy
poczynek, rehabilitacja i tu
rystyka, dające możliwość 
wspólnego działania osób 
sprawnych i niepełnospraw
nych, dające szanse na rze
czywistą integrację.

Sonia
fot. Bogusław Grzelak

P O M M K

Bariery architektoniczne to temat 
dyżurny, który powraca często 

na łamy prasy. Zwalczamy te bariery 
i zwalczamy, chyba już dobre 30 lat. Co 
jakiś czas odbywają się konferencje po
święcone przystosowywaniu obiektów 
dla osób niepełnosprawnych. Architekci 
wygłaszają płomienne referaty na temat 
likwidacji barier, które... sami stworzyli.

Pod hasłem „walka z trzema scho
dami” rozpoczęła się akcja młodzieży za
początkowana przez magazyn telewizyj
ny „Luz". Okazało się, że młodzi ludzie, 
nie mający pojęcia o projektowaniu bu
dynków i przestrzeni, mają więcej oleju 
w głowie od fachowców.

Mamy w Polsce wiele pomników głu
poty. Do najładniejszych należy z pew
nością budynek Polskiej Akademii Nauk 
w Poznaniu. W trakcie odbywającego się 
tam ostatnio Kongresu Rehabilitacji Pol
skiej okazało się, że osoby na wózkach

inwalidzkich nie mogą poruszać się swo
bodnie po obiekcie zbudowanym przed 
10. laty. Wejście do budynku blokują sku
tecznie trzy schody. Następne trzy scho
dy są przed ubikacją dalej przed kawiar
nią...

Zaprzyjaźniony architekt powiedział 
mi, że studentom już na pierwszym roku 
wbija się w głowę, że przy projektowa
niu powinni wszędzie przewidzieć... trzy 
schody. To jest wymóg bezpieczeństwa. 
Jednego schodka mogliby ludzie nie za
uważyć, a trzy zawsze dojrzą. Myślałem, 
że to żart, ale niestety, nie!

Akcja magazynu młodzieżowego 
„Luz” ma więc przed sobą wspaniałą 
przyszłość, podobnie jak naukowe kon
gresy poświęcone likwidacji barier archi
tektonicznych.

dr Piotr Janaszek 
Prezes Zarządu Głównego 

Towarzystwa Walki z Kalectwem
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Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

z $ e A  J 5 » g § p ś ic s f h  

X M z S m £ S S w ¥  P k m e y  C h m n to n c f

które odbędą się w Gdyni-Redłowie przy ul. Olimpijskiej 5/9 
w kompleksie obiektów sportowych Gdyńskiego Centrum Sportu

w dniach 11-13 października 1995 r.

Stały honorowy patronat nad Targami objęła 
Prezydent Miasta Gdyni -  Pani Franciszka Cegielska.

Celem Targów jest szeroko rozumiana prezentacja wyrobów za
kładów pracy chronionej, nawiązanie nowych kontaktów, zdoby
wanie nowych rynków zbytu, ja k  również dotarcie do zakładów  
pracy z informacją o korzyściach płynących ze współpracy z nimi. 
Na targach prezentowane będą wszystkie branże zakładów pracy 
chronionej i istnieje możliwość sprzedaży swoich produktów.

ŃAP&AŁTYCIĆIŁ ■
TAR.̂ 1
z a £ ł_a p^\V
PR.ACY r

*

Przedsiębiorstw o zajmuje się  rów nież działalnością handlow ą, 
organizacją kursów, szkoleń, narad, turnusów  

rehabilitacyjnych na bazie ob iek tów  „WYBRZEŻE” 
w  Gdyni, Jastarni i G owidlinie.

Informacji w sprawie Targów udziela
Jolanta Tandek

te!.: (058) 248-140 
fax.: (058) 200-849 

teł. centrala: 248-023 w. 116,165

Z apraszam y  d o  współpRAcy
14 „NASZE SPRAWY
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Very Special Arts Poland ogłasza konkurs dla nie 
pełnosprawnych plastyków, którzy chcą pogłębić 

swoją w iedzę z dziedziny technik malarskich, zasad kom 
pozycji i teo rii sztuki. Stowarzyszenie Rewalidacyjne 
„ATLAS” , które jest przedstawicielem Very Special Arts 
International w  Polsce prowadzi starania o sfinansowanie 
d w u le tn ie g o  p ro je k tu  p o w o ła n ia  M a łe j A kadem ii, 
w  której niepełnosprawni plastycy pod kierunkiem w y 
kładowców Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, filia 
w  Katowicach, m ogliby zdobywać podstawowe w iado
mości dotyczące malarstwa i innych technik plastycznych.

Planowane przez nas zajęcia odbywać się będą w  cy
klach czterodniowych co dwa miesiące, przez dwa lata. 
Dla wybranych w  drodze konkursu plastyków organiza
torzy zapewnią całkow ite pokrycie kosztów szkolenia. 
Prowadzimy starania aby kurs i zakwaterowanie plasty
ków odbywały się w  obiektach pozbawionych barier ar
chitektonicznych. W  wypadkach uzasadnionych na kurs 
będą kwalifikowani plastycy wraz z opiekunami.

Very Special Arts Poland ogłasza otw arty konkurs dla 
niepełnosprawnych p lastyków  chcących wziąć udział 
w  planowanym projekcie. Termin składania ofert wyzna
czamy na 15 listopada 1995 r. Osoby, które chcą zgłosić 
swoją kandydaturę muszą spełnić następujące warunki:

-  nadesłać sw oje zgłoszenie i  deklarację uczestnic
twa w  planowanych zajęciach,

-  nadesłać opis sw oje j dotychczasowej pracy i  osią
g n ięć w  dziedzinie tw órczości plastycznej,

-  przysłać 10 zd jęć swoich prac,
-  kandydat przedstaw ia opis sw o je j niepełnospraw

ności.
Osoby zgłaszające swoją kandydaturę nie pow inny 

przekraczać 40 roku życia.
Swoje zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

S t o w a r z y s z e n i e  R e w * 1 f ó A C V f j ł i e
..A TLA S"  

v»1. L i f j o n l A  5 /7  
4 -0 -0 3 6  K a t o w i c e

Wyboru kandydatów dokona komisja wyłoniona z pra
cowników  ASP i niepełnosprawnych plastyków w spół
pracujących z naszą organizacją.

W ięcej in form acji o działaniu Stowarzyszenia „A tla s ” 
i  Very Special A rts Poland— w  następnym  num erze „NS".

W 1979 roku w  Koninie zainauguro
wana została akcja pomocy dzie

ciom z ciężkim kalectwem. Od tego czasu, 
każdego lafa, do Ośrodka Rehabilitacji 
w  Mielnicy przyjeżdżajq z całej Polski dzieci 
niepełnosprawne. Dla większości z nich jest 
to jedyna szansa spędzenia wakacji, połączo
nych z rehabilitacja leczniczq. Leśny biwak, 
pływanie kajakiem czy wspólny śpiew przy harcerskim ogni
sku, to tylko niektóre atrakcje czekające na nich w  Mielnicy.

.Mielnica w  kwiatach" to kryptonim akcji pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym. Ośrodek Rehabilitacyjny nad Gopłem bu
dowany jest dzięki pracy wolontariuszy i przesyłanym dota
cjom. Pierwszq pomoc, przed laty ofiarowały kwiaciarki z po
bliskiego Sompolna. Obsadziły cały ośrodek przepięknymi 
kwiatami. Stqd wzięła się nazwa „Mielnica w  kwiatach'. Kwia
tem przekazanym przez Anekę Mulder z Holandii jest nowo
cześnie wyposażona kuchnia, mogqca wydać 300 posiłków. 
Kwiatem od Steni Eldemar ze Szwecji sq wózki inwalidzkie, 
meble i pościel oraz wyposażenie pokoi. Kwiatem od Wojska 
jest wspaniały pomost, zbudowany nad brzegiem Gopła. No
wocześnie wyposażona hydroterapia to dar od Komisji Cha
rytatywnej działajqcej przy Ambasadzie Polski w  Pradze. Przy 
samej budowie pom agali pracownicy Elektrowni, Huty 
i Kopalni Węgla Brunatnego z Konina...

MIELNICA 
W KWIATACH

Letnie obozy okazały się niewystarczajqce. Trzeba było 
przełamać barierę niemożności jaka otaczała młodych inwa
lidów. Z myślq o nich Fundacja Mielnica utworzyła w  Koninie 
całoroczny ośrodek rehabilitacyjny. Składa się on z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej dla 50. osób z ciężkim kalectwem. Zakładu 
Pracy Chronionej dla 30. inwalidów zdolnych do lekkiej pracy 
oraz hostelu dla matek z dziećmi z porażeniem mózgowym.

Przy Fundacji działa przychodnia rehabilitacyjna i klub spo
rtowy posiadajqcy kilka sekcji jak: szermierka na wózkach, 
szachy i podnoszenie ciężarów. Całą pomoc osoby niepełno
sprawne otrzymujq bezpłatnie.

Każdego roku młodzi inwalidzi wyjeżdżają na obozy za
graniczne. Trzykrotnie byli w  USA, na zaproszenie Przyjaciół 
Mielnicy z Nowego Jorku i New Jersey. Trzy razy byli też 
w  Holandii i Szwecji. W tym roku nawiqzano nowq współpra
cę z ośrodkami we Francji, gdzie przez 2 tygodnie przebywała 
młodzież z Mielnicy.

Dzięki obozom rehabilitacyjnym w  Mielnicy wiele dzieci 
niepełnosprawnych po raz pierwszy opuściło swoje domy. 
Harcerskie obozy nauczyły ich samodzielnego życia i radze
nia sobie w  trudnych sytuacjach. Umiejętności te doskonalq 
teraz w  Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Z każdym rokiem przybywa osób potrzebujqcych pomocy. 
Rodzi się coraz więcej dzieci z różnymi dysfunkcjami. Wypadki 
i ciężkie choroby pozbawiajq dzieciństwa wielu młodych lu
dzi. Z myślą o nich Fundacja Mielnica podjęła się dalszej roz
budowy Ośrodka. „Kwiaty" dla Mielnicy zaczęły już napływać 
z różnych stron. Wszelka pomoc przyjmowana jest z ogromną 
wdzięcznościq.

Pejot
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INTER GROCLIN AUTO" TU Ż PO

F irma istnieje od 1977 r., od lipca 1994 r. 
„Inter Groclin' uzyskał status ZPCh. Mie

ści się w  kilku miastach; zakład w  Grodzisku Wielkopolskim -
nowy, w  ciągłej rozbudowie, zajmuje ok. 6 tys. m2 powierzch
ni, zakład w  Wolsztynie zajmujący 3 tys. m2 rozpocznie swoją 
działalność w  III kwartale tego roku. Od kilku już lat działa też 
mniejszy zakład w  Wolsztynie.

Firma zatrudnia około 500 osób, z czego połowę stanowią 
osoby niepełnosprawne. Główny profil produkcji to fotele sa
mochodowe, pokrycia, zagłówki, elementy metalowe i inne, 
poza tym mechanizmy rozkładania foteli (realizują je w 100%). 
Główni odbiorcy to FiatAuto-Poland\ FSO Warszawa. Na eks
port szyją pokrycia siedzeń m.in. do Volvo 440 i do Forda Escorta 
oraz samochodowe foteliki dziecięce i ortopedyczne.

Specyfiką zakładu są warunki, które tutaj zostały stworzo
ne: nieuciążliwa praca, realizowana w  warunkach klubowych, 
prawie domowych, co również pozwalało poczynić starania
o uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej.

Od początku istnienia zakład spełniał wszelkie wymogi

sanitarne, bezpieczeństwa i inne. Nie mieli więc problemów 
i uzyskali pozytywne opinie inspekcji pracy i tych służb, które 
ustalają te kryteria i nadzorują funkcjonowanie zakładu. Nowy 
obiekt, który budują w  Karpicku już na szczeblu dokumentacji 
był uzgodniony z odpowiednimi służbami jako ten, który 
w  założeniach ma spełniać wymogi stawiane ZPCh.

G rodziski Wolsztyn majq specyficznq sytuację -  stwierdza 
nasz rozmówca, szef i w łaściciel firmy pan Zbigniew 
Drzymała -  bo działały tu ta j spółdzielnie inwalidów. Łącznie 
zatrudniały kilka tysięcy ludzi. Po reformie gospodarczej w 1990r. 
to zatrudnienie zostało zdecydowanie zredukowane i  na tym 
rynku pracy wystqpiła duża nadwyżka siły roboczej akurat 
wśród niepełnosprawnych. Nie było zatem żadnego proble
mu z  ich pozyskaniem / . . . /  Ci ludzie często znajdow ali się 
w tragicznej sytuacji rodzinnej, materialnej. Ja nawet nie zda
wałem sobie z  tego sprawy, dopiero jak ogłosiliśm y nabór 
zorientowałem się jak skrajne sq czasem przypadki ludzkiego 
nieszczęścia. Staramy się tu ta j pom agać te j społeczności.

Odpowiedzi prezesa Drzymały na nasze pytania były tak krót
kie, zwarte i pełne treści, że resztę relacji z „Inter-Grodinu" przed
stawiamy w  formie wywiadu z nim. Daje to najpełniejszy obraz 
tego zakładu, jego stanu aktualnego i przyszłości. Bardzo intere
sujące są też jego spostrzeżenia jako pracodawcy osób niepeł
nosprawnych, który ma niewielki staż w  tym zakresie.
„NS": Jaka była motywacja do tego, by zatrudniać osoby

niepełnosprawne? Czy tylko kryteriami społecznymi Pan się 
sugerowoł, czy przeczytał Pan do końca ustawę o zatru
dnianiu i rehabilitacji, stwierdzając -  krótko mówiqc -  że na 
tym można zarobić?
-  Muszę tak prowadzić firmę, żeby kumulować zyski, żeby 
kumulować środki na rozwój, na funkcjonowanie tego przed
siębiorstwa. Fiskus jest pazerny i  nie ma najmniejszych skru
pułów  w tym, żeby pozyskiwać do maksimum to, co się mu 
należy lub wydaje mu się, że się należy. Muszę -  jak każdy 
przedsiębiorca -  się bronić, stosujqcto, na co zezwala prawo. 
Jeś/i m iarq jest to, że na tym terenie jest tylu niepełnospraw
nych z  jednej strony - a  z drugiej strony dobrych fachowców 
i  rzetelnych ludzi, to dlaczego ja  nie mam korzystać z  m ożli
wości ich zatrudnienia? A profity, które sqpozwalajq m i-p rzy  
okazji niejako -  tworzqc nowe stanowiska pracy rozw ijać za
kład.
„NS": Czy z PFRON uzyskał Pan jakieś fundusze na inwe
stycje?
-  W skali moich inwestycji były one minimalne. W tym roku na 
inwestycje zostanie wydanych 60 m ld starych zł, kredy!z PFRON 
był rzędu 1,5 młd. Występowałem o więcej, ale był to okres, 
gdy w Funduszu nie najlepiej się działo i  ten m ój wniosek zo
sta ł tylko w części zrealizowany, później ta reszta gdzieś tam 
przepadła, a specjalnie nie naciskałem. Radzę sobie bez tego. 
Tworzę zakładowy fundusz rehabilitacji, z  którego poprzez 
nowe stanowiska pracy rozwijam firmę.
„NS": Czy tworzył Pan nowe stanowiska pracy na mocy 
porozumienia z WOZiRON-em?
-  Tak, około 50. Część z  nich była utworzona w porozumieniu 
z Funduszem, a część jest utworzona w porozumieniu z  lokal
nym biurem, które zajmuje się problematykq osób niepełno
sprawnych.
„NS": Ogromna część tych ludzi nie posiadała z pewnością 
stosownych umiejętności i kwalifikacji akurat do tej pracy...
-  Tak. Trzeba było ich przeszkolić. Były kursy, szkolenia. Jeste
śmy takim ZPCh, w którym integracja zdrowych i  niepełno
sprawnych jest pełna. Tutaj jest bardzo niewiele stanowisk 
pracy, na których „w idać ' niepełnosprawnych. Sq traktowani, 
w zakresie kwalifikacji -  szkolenia jak pełnosprawni. W końcu 
jest ich połowa -  m usi tak być. A tych szkoleń było wiele.

.In ter Groclin"'jest laureatem ,Srebrnego Asa'  laureatem  
konkursu „Teraz P olska 'i posiadaczem certyfikatu ISO 9001 -  
jako pierwsza firm a motoryzacyjna w Polsce. Wczoraj właśnie 
była w zakładzie uroczystość wręczania tego certyfikatu.
Już te osiqgnięcia dowodzq, że nasza załoga poddawana jest 
stałemu procesowi podnoszenia kwalifikacji. Eksport wymu
sza jakość, kontakt z  potentatam i m obilizuje; ludzie jeżdżq na 
szkolenia również do firm  zachodnich.
„NS": Jaki procent produkcji stanowi eksport? Polski rynek 
ma Pan chyba opanowany?
-  Export stanowi około 30% całej produkcji. W te j branży ła 
tw iej funkcjonować firmom, które sq „przypisane'do poszcze
gólnych fabryk bo one m ajq n ie jako^ urzędu'zam ówienia -  
ja  się muszę o nie bić. Czyli muszę być lepszy. To wyznacza 
mojq pozycję i  charakter mojego przedsiębiorstwa -  bo oni 
beze mnie mogq funkcjonować, a ja  muszę wykazać, że na 
kontraktach ze mnq zyskajq. / . . . /  Wchodziłem w istniejqce 
struktury w 1992 roku i  taka firm a jak m oja była czymś dodat
kowym. Umiejętność wpisania się w tę „geografię ' nie była 
czymś łatwym i  prostym. Robimy wszystko, żeby ustabilizo
wać firmę, na stałe wpisać się w sieć dostawców. Staram się
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by to przedsiębiorstwo utrzymało swoją niezależność, by nie 
było fiłiq  wielkich firm  takich jak Fiat, czy Ford. Jest to bardzo 
trudne. W Polsce jest nadwyżka siły roboczej. Fabryki dbają
0 interes własnych zakładów, dopiero w dalszej kolejności zle
cają produkcję na zewnątrz. Natomiast w Europie utrzymać 
niezależność takiej m ałej firm ie jak moja -  jest niezwykłe trud
no. Jesteśmy bezwzględnie konkurencyjni cenowo, jesteśmy 
wstanie produkować wyroby na tym poziomie technologicz
nym i  jakościowym, który jest minimum porównywalnym do 
tego, co robią oni. Mimo to, trudno m i jest pozyskiwać za
mówienia. Póki co, udaje m i się to ale konkurencja jest bardzo 
duża.
„NS": Czy firma pracuje „pełną parą"?
-  Ponieważ dom inują zamówienia z polskich fabryk, gdzie 
wyraźnie jest okresowe zainteresowanie motoryzacją -  rów
nież i  u nas to widać. Stosujemy wypłacanie ekwiwalentu
1 „postojowego" -  gdy trzeba.
Nasz system socjalny jest jeszcze daleki od ideału. Uregulo
wania prawne są wadliwe. Muszę zwolnić pracownika, by on 
m ógł otrzymać zasiłek. Zbyt często fen pracownik już nie wra
ca do zakładu, gubim y go, ja  go już nie odzyskuję. W Niem
czech, w okresach dekoniunktury państwo dotuje wypłacenie 
zasiłku ałe pracownik jest nadał pracownikiem danej firmy. 
Po 2. miesiącach czy kiłku tygodniach- jak znów są zamówie
nia -  pracownik ten wraca do pracy. Jest to sensowne, praco
dawca nie m usi szkolić nowych łudzi. W te j dziedzinie jest je 
szcze dużo do zrobienia. Jesteśmy pozostawieni sam i sobie 
jako pracodawcy.
„NS": Jak Pan ocenia dotychczasowe funkcjonowanie usta
wy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych? 
W jakim kierunku widziałby Pan jej zmiany?
-  Nie mam jeszcze wyrobionego na ten temat żdania -  dopie
ro jeden rok funkcjonujemy jako ZPCh. Pewne spostrzeżenia 
jednak są. Niestety nie ma pełnej symbiozy między decyzjami 
banku a decyzjami Funduszu. Byłem np. zmuszony wziąć kre
dyt komercyjny, mimo iż  powinienem m ieć kredyt obrotowy 
lczęść odsetek naliczonych przez bank m ógł m i zrefundować 
PFRON) -  bank odm ówił m i takiego kredytu, mimo iż Fundusz 
da ł dyrektywy aby m i go udzielił.

Od czasu do czasu pojaw iają się potrzeby na uruchomie
nie dużych środków kapitałowych. Jest szansa aby zainwe
stować w przedsięwzięcie znaczne, które z jednej strony opiera 
się o nowoczesną technologię, o profesjonalne urządzenia, 
z drugiej strony tworzy nowe stanowiska pracy -  w rezultacie 
daje też wyrób, który jest konkurencyjny na rynku. Takie inwe
stycje są z reguły drogie. Ja jestem przygotowany, by je  sfi
nansować w 50%. Drugie 50% w formie pożyczki mógłby fi

nansować PFRON. Procedury jednak które usta
lono dla pozyskiwania kredytów /przewidywać 
to trzeba w skali rokuj -  najpierw  złożyć odpowiednią doku
mentację z dużym wyprzedzeniem, potem czekać łatam i -  
bardzo utrudniają skorzystanie z  nich. Nie można w tym sfylu 
realizować inwestycji, które na rynku pow inny się pojaw iać 
w wyniku określonej sytuacji, która powstaje koniunkturalnie. 
Trzeba się wykazać flecsibilite. Ja ryzykuję własnym kapita
łem w wymiarze połowy inwestycji i  to powinna być wystar
czająca rękojmia, że ta inwestycja ma sens, ma właściwy b i
znes płan. Przecież ja  własnych pieniędzy nie wydam dlate
go, by robić sztukę dla sztuki. Mechanizmy, które mogłyby uru
chomić wsparcie Państwowego Funduszu w żaden sposób nie 
przystają do tego, co pojaw ia się na rynku.

Nie czuję się jeszcze kompetentny, żeby m ieć pretensje; 
są to raczej spostrzeżenia z tego krótkiego czasu, gdy moja 
firm a ma status ZPCh.
„NS": Jak by wyglądała Pana firma, gdyby -  tak jak to jest 
zapisane w Rozporządzeniu ministra finansów -  ulga VAT dla 
ZPCh skończyła się wraz z końcem roku i będzie Pan musiał 
odprowadzać VAT na ogólnie przyjętych zasadach?
-  Część niepełnosprawnych niestety zwolnię. Utrzymuję stan 
zatrudnienia i  w momencie gorszej koniunktury na rynku -  jak 
m ówiłem -przyjm uję zamówienia, które są nierentowne albo 
wypłacam ludziom postojowe. Źródłem finansowania tego są 
po części pieniążki z  tworzonego funduszu. Moralnie czuję się 
zobowiązany ludziom dać pracę. Natomiast je ś li tego fundu
szu nie będzie, a on jest tworzony w moim przypadku przede 
wszystkim właśnie z  VAT-u, tych skrupułów też nie będę miał. 
„NS": No cóż. Pańskiej firmie nie grozi plajta. Są jednak ta
kie firmy, które natychmiast to odczują.
-  Plajta nie grozi firmie. Plajta grozi tym ludziom, którzy u mnie 
pracują i  ich rodzinom.
„NS": Dziękujemy bardzo za rozmowę.



„ROZWÓJ” -  RAWICZ

W  maju tego roku Spółdzielnia 
Inwalidów „Rozwój” w  Rawi

czu obchodziła swoje 45. lecie. Gości 
podejmowano w  Ośrodku Rehabilita- 
cyjno-W ypoczynkow ym  w  Brennie 
k. Wijewa. W czasach, gdy wiele za
kładów pracy pozbywa się swoich sta
rych ośrodków  w czasow ych SI 
„Rozwój” zainwestowała w  przebudo
wę, modernizację i pełne przystosowa
nie tego ośrodka dla osób niepełno
sprawnych. Ta adaptacja sprawiła, iż jest 
to pierwszy -  i jak na razie jedyny -  
taki ośrodek w  woj. leszczyńskim.

Gospodarze uczciwie przyznają, że 
nie byłoby to możliwe bez pomocy 
PFRON, z którego uzyskano 3,5 mld

Krąg ludzi dobrej woli, pomagają
cych prezesowi M ie c z y s ła w o w i  
P łó c łen n ik o w I i jego najbliższym 
współpracownikom poszerzył się po 
uroczystościach jub ileuszow ych . 
Wśród nich postacią niewątpliwie naj
ważniejszą stał się burmistrz Rawicza 
pan Jerzy Zelek, który przyobiecał po
moc w  wyposażeniu salki rehabilitacyj
nej -  jakże przecież ważnej dla ośrod
ka! I oto chodzi, żeby sponsorów po
zyskiwać przy każdej okazji. SI „Roz
w ó j” nie zmarnuje żadnej złotówki 
w  swoim ośrodku, on może i powi
nien służyć osobom niepełnospraw
nym i ich rodzinom nie tylko w  waka
cje. Wszelkie plenery, warsztaty, sesje 
i turnusy rehabilitacyjne znajdą tu oazę 
wygody, spokoju i piękne widoki. Zej-

JUBILEUSZ, WZORCOWY OŚRODEK,
„starych” złotych, zaangażowano jed
nak również ok. 2 mld własnych środ
ków, głównie z zakładowego FRON.

Wyremontowane -  a właściwie cał
kowicie przebudowane -  domki z wę
złami sanitarnymi (łazienki, prysznice 
przystosowane dla osób niepełno
sprawnych) dają cień i ochłodę w  upal
ne dni -  co mogliśmy naocznie stwier
dzić, odwiedzając Brenno w  lipcowe 
upały. Ośrodek może w  zasadzie dzia
łać cały rok, ponieważ domki są ogrze
wane, jednocześnie może tu przeby
wać ponad 60 osób. Gospodarską rękę 
widać na każym kroku -  wypielęgno
wane trawniki, czyściutkie drogi pod
jazdowe dla wózkowiczów, placyk za
baw dla najmłodszych i oczywiście 
wspaniała kuchnia, barek i przestron
na stołówka. Dużo pracy tutaj wyko
nano i dużo włożono serca. Na remont 
czeka jeszcze tzw. „prezesówka" -  je
dyny domek, który nie ma łazienki, ko
niecznym też jest wyposażenie salki 
rehabilitacyjnej.

ście do jeziora bezpieczne, można pod 
sam brzeg podjechać wózkiem, keja dla 
łodzi, kajaków i rowerów wodnych. 
Wyprawy wodne mogą być wielogo
dzinne, bo są połączenia między jezio
rami.

Obiekt położony jest na samym 
końcu w  ciągu bardzo wielu ośrodków 
nad Jeziorem Białym w  Brennie. A więc 
same plusy -  nikt obcy się tu nie kręci, 
można mieć kawałek nieba i ziemi pra
wie wyłącznie dla siebie.

Nasz dzień w  Brennie był bardzo 
piękny, zakończony ogniskiem, piecze
niem kiełbasek i nocną dyskoteką na 
tarasie stołówki. Barek sowicie zaopa
trzony w  zimne napoje zapewniał sto
sowną ochłodę tancerzom. A tańcowali 
zaciekle! Ich turnus rehabilitacyjny zbli
żał się ku końcowi -  nic więc dziwne
go, że atmosfera była kumoterska i ro
dzinna. Rozmawaialiśmy z nimi -  wszy
stko im się podobało!

Bardzo chcę tu przyjechać znow u za 
rok. Ja kocham tu być, kocham wszyst-

(SIR)
W RAWICZU \

ko -  z dużym trudem wyartykułował 
Kazio, ulubieniec turnusu.

Osobiście jesteśmy dobrej myśli. 
Spodziewam y się, że dobra sława 
ośrodka dotrze do różnych stron kraju 
i będzie mógł się sam utrzymać poprzez 
wykorzystanie swojej bazy co najmniej 
przez połowę roku -  a może dłużej?

A jaka jest SI „Rozwój” 
na co dzień?

Prezesuje jej Mieczysław Płódennik,
wsparty o zastępców: ds. technicznych 
Bernarda Kaczmarka, ds. rehabilitacyj
nych Henryka Plerzchałę i przewodni
czącego Rady Nadzorczej Jarosława  
Kasprzaka.

45 lat temu, w  1950 roku zaczynali 
od produkcji koszy w iklinowych do 
zbierania ziemniaków, przy małym za
trudnieniu, głównie w  formie pracy na
kładczej. Na początku zakład mieścił się 
na przydomowym podwórku, już wte
dy zaczęła się krystalizować pewna spe
cjalizacja -  w  branży metalowej. Po 
zaniechaniu wikliny spółdzielnia rozpo
częła produkcję wag dziesiętnych. 
W tamtych czasach potrzeby w  tym za
kresie stale wzrastały. Poczynając od 
produkcji wag dziesiętnych kilka kolej
nych lat spółdzielnia rozwijała swoją 
działalność w  branży metalowej; zwięk
szała zatrudnienie.

Później wykupiono od miasta teren, 
na którym obecnie jest spółdzielnia. Po
większono budynek administracji, do
budowano jedno piętro. Parterowe hale 
produkcyjne służą tym celom do dzi
siaj. Z roku na rok rozwijał się również 
asortyment produkcji spółdzielni. Do lat 
80. w iodącą była produkcja  wag.
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W międzyczasie, równolegle z nią spół
dzielnia wytwarzała specjalistyczny 
osprzęt dla celów wojskowych. Woj
sko wówczas dobrze płaciło i dzięki 
pozytywnej koniunkturze tamtych cza
sów, można było pomyśleć o inwesty
cjach. Powstał nowy magazyn dw u
kondygnacyjny, wybudowano również 
nową halę produkcyjną, wówczas już 
zwaną i będącą zakładem pracy chro
nionej. Wtedy również powstała przy
chodnia przyzakładowa -  budynek trzy
kondygnacyjny z windą i już bez barier 
architektonicznych . Do dzisiaj spełnia 
swoje zadanie.

Trzecim zasadniczym kierunkiem pro
dukcji w  minionych latach stała się gal
wanizernia, która wówczas nie spełniała 
wymogów bezpieczeństwa pracy gaba-

by było niemożliwe. Dzisiejsza liczba 
zatrudnionych jest i tak zbyt wielka. 
Niemniej muszą, a przede wszystkim 
chcą utrzymać ten stan zatrudnienia. 
Starają się przy jm ow ać do pracy 
uczniów szkoły specjalnej, nad którą 
mają patronat.

Na mocy porozumienia z WOZiRON 
utworzyli w  1994 r. 6, a w  1995 r. 
3 nowe stanowiska pracy dla osób nie
pełnosprawnych.

A rtyku ły produkowane przez SI 
„Rozwój" nie są artykułami pierwszej 
potrzeby, więc trzeba nie lada opera
tywności, umiejętności przestawiania 
się na różnorodne asortymenty aby 
„wyjść na swoje” . Dziesięciu kierow
ców -  akwizytorów jest nieustannie 
w  drodze, rozprowadzając wyroby fir-

GODZI EM MA KRZĄTAM I MA

rytowo była za mała. W miarę jednak 
upływu czasu rozwijała się wraz z bieżą
cą produkcją spółdzielni. Coraz więcej 
produktów sami galwanizowali, coraz 
więcej produkowano „na zewnątrz".

Obecnie dominują w  ich produkcji 
artykuły gospodarstwa dom owego 
(m. in. kwietniki, zawiasy, półki meta
lowe, składanie drabinki, wagi osobo
we, suszarki) i motoryzacyjne, m. in. 
bezwładnościowe pasy bezpieczeń
stwa do samochodów i łodzi, pompki, 
smarownice, olejnice.

W spółdzielni zatrudnionych jest 
225 osób z czego 82% stanowią oso
by niepełnosprawne, z I i II grupą 17,1 % 
(ponadto 37 uczniów w  ramach nauki 
zawodu).
Co prawda w  początkach lat 80. spół
dzielnia zatrudniała 600 osób w  tym 
150 inwalidów ale utrzymanie tej licz

my w śród ponad 2,5 tysiąca ich 
odbiorców , nieraz bardzo małych. 
Sprzedaż miesięczna wynosi niecałe
3 mld „starych" złotych miesięcznie, 
ale są „tradycyjne" kłopoty z termino
wym spływem gotówki. Surowiec -  
coraz droższy -  musi być kupowany 
za gotówkę, wyroby sprzedawane są 
z przedłużonym do 21 dni terminem 
płatności. Zdaniem kierownictwa by
łoby bardzo dobrze, gdyby ten długi 
wszak termin był dotrzymywany przez 
80% odbiorców.

W tych trudnych warunkach spół
dzielni udaje się jednak w  miarę bez
piecznie egzystować, na nawet rozwi
jać: uruchomiono w  ubiegłym roku 
nową malarnię do malowania proszko
wego, poszczególne działy (szczegól
nie zbyt i księgowość) są pomału kom
puteryzowane.

„POWSTANIEC" -  Karplcko k. Wolsztyna

NIE TYLKO
„ m m m m m m

Spółdzielnia istnieje od 1951 r. 
Zawiązali ją  kombatanci wo

jenni tego regionu. Początkowo prze
twarzano trzcinę, z której robiono maty. 
Potem zmieniono profil produkcji na 
przetwórstwo sytropianu. Kontakty 
z zakładami skierniewickimi i ze Szcze
cinka (m. in. współpraca z „Polamem”
i „MERA-PAFAL”), umożliwiły im po
szerzenie gamy produkowanych asor
tymentów -  przejęto produkcję wty
czek i gniazd. Wówczas zatrudniano 
w „Powstańcu” około 730 osób, a fir
ma była dość dobrze zmechanizowa
na. Dzisiaj zatrudnia 312 osób, w tym 
203 osoby to niepełnosprawni, 46 
z I i II grupą.

W modernizację parku maszyno
wego zainwestowano 8 mld zł, również 
dzięki pożyczkom z PFRON, uzyska
nym w 1991 i w 1994 r. Mogli z nich 
zakupić 3 wtryskarki najnowszej gene
racji do przetwórstwa tworzyw termo
plastycznych i termoutwardzalnych. 
Uruchomiono zaplecze do suszenia 
tworzyw, kupiono urządzenie do gra- 
dowania detali z tworzyw termoutwar
dzalnych, poprawiając tym samym wa
runki pracy. Zakupiono również szereg 
form i przyrządów do wykonywania tej 
produkcji. Do wszystkich inwestycji do
łożyli również dużą część z własnych, 
wypracowanych środków.

Przełom gospodarczy zastał spół
dzielnię wyłącznie z produkcją koopera
cyjną bez żadnego wyrobu, który by tra
fiał bezpośrednio na rynek. Wówczas 
„postawili” ńa własną inwencję i myśl 
techniczną.

Atestowany zamek „Optimus II” -  
ich wyrób -  nie przyniósł co prawda 
spodziewanych efektów w sprzedaży, 
dał jednak przejściową poprawę zatru
dnienia. Golarką medyczną, będącą 
również ich wyrobem, spodziewają się 
zainteresować krajową służbę zdrowia.

Natomiast niewątpliwie dominują
cym uruchomieniem produkcyjnym 
oraz hitem ostatnich lat stała się ich 
produkcja łączników i gniazd o handlo
wej nazwie „System NOVA”. Za ten wy
rób, o standardzie europejskim dostali 
wyróżnienie „Dobry Wzór ’94” z Insty
tutu Wzornictwa Przemysłowego i zna
leźli się w gronie Nominatów IV Edycji 
Konkursu „Teraz Polska”. O nagro
dach tych pisaliśmy w ubiegłorocznym, 
grudniowym numerze „NS”. Wyroby te 
odznaczają się ciekawymi rozwią- 
zaniam i konstrukcy jnym i oraz
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<3f= nową ideą wzorniczą. Wyraża się ona prostą formą 
odpowiadającą współczesnym tendencjom w projek

towaniu wnętrz
i możliwością dowolnego łączenia kolorowych modułów. 

Aktualnie skupiają się przede wszystkim na:
-  inwestowaniu w produkcję transformatorów i szeroko po

jętą branżę elektrotechniczną,
-  produkcji czujników, bezpieczników, transformatorów, ce

wek itp. akcesoriów samochodowych przede wszystkim 
do Poloneza,

-  kontynuowaniu produkcji czujników i wsaźników samo
chodowych,

-  kontynuowaniu produkcji opakowań styropianowych 
(głównie w kooperacji).
Konkurencja stale rośnie, przybywa artykułów o wyso

kim standardzie. Mając tego świadomość starają się bar
dziej dostosowywać do potrzeb rynku sposobem sprzeda
ży i sposobem promocji, reklamy.

S ystem  „NOVA” rozwijamy asortymentowo, uzupełnia
m y to, czego mu brakuje -  gniazda telefoniczne i kom pute
rowe, mówił nasz rozmówca -  Z d z is ła w  Jas trząb  -  
zastępca prezesa ds. technicznych. Mają nadzieję, że będą 
konkurencyjni cenowo i jakościowo na rynku. Pomagają im

w tym profesjonalne firmy reklamowe, z usług których za
częli od niedawna korzystać. Zmienili logo firmy, opraco
wali zupełnie nowe materiały promocyjne, reklamowe (plan
sze sklepowe, reklamy prasowe itp.), co z pewnością ko
rzystnie wpłynie na nowy image firmy.

Postawiliśmy na bardzo dobrą jakość wyrobów, ich wy
soki poziom techniczny i to udało się nam uzyskać  -  konty
nuuje prez. Jastrząb.

Kadra kierownicza i Zarząd przeszły na początku tego 
roku pierwszy etap szkoleń, który ich zapoznał bliżej z  pro
blematyką związaną z certyfikatem ISO 9001. Będziemy sta
rali się go uzyskać. Jesteśm y na początku tej drogi ale zo
stał już określony program realizacji całego tego przedsię
wzięcia.

Spółdzielnia dysponuje bardzo dobrze wyposażonym za
pleczem medycznym i rehabilitacyjnym -  lepszym niż ZOZ 
w Wolsztynie. Posiadają wszelkie gabinety zabiegowe i przy
chodnie wyposażone w pełny zakres usług medycznych do
tyczących podstawowej opieki zdrowotnej oraz usług spe
cjalistycznych.

Z własnych środków -  zakładowego funduszu rehabili
tacji -  organizowali szkolenia pracowników i przekwalifiko

wania. Przez PIP był organizowany kon
kurs „Pracodawca -  organizator pracy 
bezpiecznej” -  uzyskali wyróżnienie.

Przyszłość firm y
N asz osprzęt wiąże się ściśle z  rozwo

jem  budownictwa -  mówi prezes.
Chcąc przetrwać trudny okres przysto

sowawczy, myślimy o dużej intensyfikacji 
produkcji transformatorów, która nie jes t zbyt 
ściśle uzależniona od sytuacji w budownictwie, przeżywającym 
obecnie ogromne trudności.

Chcem y kontynuować i poszerzać działalność koope
racyjną. Staramy się o kontrakt z  firmami niemieckimi -  co 
je s t bardzo trudne, jeśli chce się m yśleć o działalności nie 
„zerowej", a opłacalnej.

Docelowo zdecydowanie stawiamy na rozwój sprzętu in
stalacyjnego i szeroko pojętej branży elektronicznej. Tutaj 
widzimy swoją najbliższą przyszłość -  również poprzez m o
dernizację struktur działu sprzedaży i struktur zarządzania 
firmą w celu jeszcze  większej operatywności.

Wychodzimy z  takiego założenia, że  robimy restrukturyza
cję nie dla niej samej lecz po to, by być bardziej dyspozycyjni 
w stosunku do klienta. Jednocześnie wdrażamy normę ISO,

a dla potrzeb wprowadzenia tego system u też trzeba zreorga
nizować Spółdzielnię. Okazuje się, że dotychczas stosowane 
system y zatrudniania czy zarządzania spółdzielnią poprzez
2. czy 3. osobowy zespół ludzi są mało sensowne. Wynika 
z  obserwacji, że jednak struktury trzeba dostosowywać, wzo
rować je  na firmach z krajów z  rozwiniętą gospodarką rynkową 
gdzie jest większy profesjonalizm. Zdecydowaliśmy o motywa
cyjnym systemie wynagrodzeń. Sprawdza się. Nie bulwersuje.

Spółdzielnia dysponuje dużym niewykończonym obiek
tem produkcyjnym, do którego miały być przeniesione wszy
stkie wydziały produkcyjne. Znacznie poprawiłoby to warunki 
pracy. Teraz oferująwszelkie formyjego wykorzystania, naj
chętniej jednak na potrzeby zatrudniania osób niepełno
sprawnych.

Autorzy kolumn 1 6 -2 0 :
Iwona KUCHARSKA 
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C O  ZAW IERA „D O D A T E K  N AD ZW Y C ZA JN Y ” ?
W poprzednim numerze „NS” staraliśmy się przedstawić -  już tradycyjną -  atmosferę skandalu, która towarzy

szyła rozpatrywaniu wykonania budżetu PFRON za kolejny, tym razem 1994 rok, co miało miejsce 4 sierpnia br. 
Staraliśmy się też wykazać, że permanentna zapaść w funkcjonowaniu Funduszu wynika z jego zupełnie „księży
cow ego” usytuowania prawnego, zaś zarzuty pod jego adresem stawiane przez NIK w kolejnych opracowaniach, 
a tak chętnie podejmowane i artykułowane na forum sejmowej Komisji Polityki Społecznej -  mają charakter 
chaotycznego zbioru incydentalnych faktów. Dowodzą ponadto zupełnego braku zrozumienia przez te instytucje 
roli i funkcji jaką ma pełnić PFRON wobec znaczącej i pełnoprawnej części społeczeństwa, jaką stanowią osoby  
niepełnosprawne.

Jednak zupełnie nowym i bezprecedensowym elementem zawartym w  materiałach NIK -  jakże chętnie pod
chwyconym  i nagłośnionym przez prasę -  był zarzut stworzenia między pewnym i osobami i instytucjami jakiejś 
„unii personalnej”. Tendencyjnie spreparowano i przedstawiono tajemniczą siatkę powiązali, n ie sprawdzając 
prawdziwości „faktów”, przez co te rewelacje mają w gruncie rzeczy charakter insynuacji. Nie całkiem pasuje to 
do image’u tak poważnej instytucji, można zatem zadać pytanie: komu zależało na oczernieniu wielu ludzi i firm 
znanych i poważanych w środowisku?

W kontekście powyższych faktów nie może dziwić, iż oskarżeni uznali, że naruszono ich dobra osobiste 
i postanowili po pierwsze przedstawić swoje racje i argumenty Prezydium Komisji Polityki Społecznej. Z posia
danych przez nas informacji wynika, iż jedna z firm złożyła już ponadto doniesienie do prokuratury z prośbą
o postępowanie wyjaśniające.

Poniżej przedstawiamy jedynie kilka -  w  naszym odczuciu najważniejszych -  z wielu setek pism i wyjaśnień, które 
wpłynęły do Prezydium KPS, dotyczących tych oskarżeń. Osoby te bowiem i instytucje uznały, że środowisko osób 
niepełnosprawnych, w  tym Czytelnicy „NS”, mają prawo i obowiązek znać wszystkie fakty, a nie budować swojej 
opinii o n ich  w  oparciu o pewne tendencyjne informacje służące bliżej nieokreślonym kręgom do niejasnych celów.

O zmianie postawy kierownictwa i członków Komisji Polityki Społecznej w  tym zakresie mogą świadczyć 
kolejne jej posiedzenia, gdzie skupiono się już na rzeczywistych problemach Funduszu i poszukiwano dróg wyj
ścia z kryzysu. Bliższe informacje na ten temat -  na łamach tego numeru „NS”.

REDAKCJA

KRAJOWA IZBA
GOSPODARCZO-REHABILITACYJNA
ul. Gałczyńskiego 4 
00-953 Warszawa

Warszawa, dn. 22.08.1995 r.

Prezydium 
Sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej - 
ul. Wiejska 4/6 
Warszawa

W nawiązaniu do debaty Komisji sfinalizowanej odrzuceniem 
sprawozdania z wykonania budżetu Państwowego Funduszu Re- 
habilitacji Osób Niepełnosprawnych za 1994 r. pozwalamy so
bie przedstawić uwagi w przedmiocie funkcjonowania Ustawy 
z 9 maja 1991 r.

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna jest organi
zacją samorządu gospodarczego zrzeszającąokoło 300 zakła
dów pracy chronionej, w  których znajduje zatrudnienie kilka
dziesiąt tysięcy osób niepełnosprawnych. Izbę tworzyły te same 
osoby, które w decydujący sposób przyczyniły się do powsta
nia Ustawy o Zatrudnianiu i Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych. Stąd też utożsamiamy się z U staw ą uważamy ją  
za akt prawny, który stwarza warunki do właściwej rehabili
tacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych i co więcej kon
sekwentnie i zdecydowanie występowaliśmy przeciwko wszel
kim wypaczeniom w praktyce jej realizacji.

Pomimo tego, że minęły już 4 lata od wejścia w życie Usta
wy nie dokonano w tym czasie kompleksowej oceny jej funk

cjonowania, w tym zwłaszcza zabrakło systemowej oceny Pań
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Kolejne protokoły NIK przedstawiają oceny fragmentaryczne 
i nie pozwalają odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku 
zmierza polityka państwa w stosunku do osób niepełnospraw
nych. Raz na plan pierwszy wysuwa się kwestię likwidacji 
barier architektonicznych, innym razem np. sprawę premii dla 
aktywnych. Nie widać, aby kształtowała się spójna koncepcja 
polityki społecznej państwa z wyraźnie zaakcentowanymi prio
rytetami i jasnymi kryteriami i zasadami oddziaływania przez 
państwo na warunki pracy i życia osób niepełnosprawnych. 
Zadecydowały o tym takie czynniki jak częste zmiany na sta
nowisku Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i w  Za
rządzie PFRON, upolitycznienie problemów środowiska osób 
niepełnosprawnych i brak rozeznania potrzeb środowiska osób 
niepełnosprawnych, co jest konsekwencją niewypracowania 
zasad współpracy z organizacjami działającymi w środowi
sku osób niepełnosprawnych.

Przedstawione Wysokiej Komisji „Uwagi do wykonania bu
dżetu państwa w 1994 r. w części dotyczącej Państwowego Fun
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nie pozwalająna 
wyrobienie sobie obiektywnej oceny funkcjonowania PFRON, 
a to zarówno ze względu na fragmentaryczność materiału objęte
go ocenąjak i z powodu tego, że ukazane w materiałach NIK-u 
nieprawidłowości nie są ukazane na tle całości działań Fundu
szu. Nie pozwala to na wyrobienie sobie poglądu jaka jest skala 
nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK.

Przykładowo, na podstawie kontroli stwierdza się, że po
życzki udzielane ZPCh sąźle wykorzystane, tymczasem w zna
komitej większości środki PFRON przeznaczone na ten cel 
były wykorzystane prawidłowo. Podobnie też NIK for- er-
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i3p mułuje postulat dofinansowania zatrudnienia osób upo
śledzonych psychicznie także poza zakładami pracy chro

nionej, tymczasem na tzw. wolnym rynku pracy nie zdarzają 
się przypadki zatrudnienia tych osób. W formie zarzutu NIK 
stwierdza, że niektóre ZPCh wielokrotnie otrzymały pożycz
kę. Jako przykład  podaje się Spółdzieln ię Inw alidów  
„DISKOL”, która otrzymała 5 pożyczek. Pomijając fakt, że 
w rzeczywistości „DISKOL” otrzymał 4 pożyczki, to nie ma 
podstaw do stwierdzenia, że lepiej jest wysąpić o jedną dużą 
pożyczkę niż o kilka małych zwłaszcza gdy, wcześniejsze są 
spłacone. Tego typu informacje zaciem niająjedynie obraz 
funkcjonowania PFRON. U kontrolerów z Najwyższej Izby 
Kontroli wyraźnie widać tendencję do traktowania Fundu
szu jako instytucji bankowej działającej wg zasad superko- 
mercyjnych. Jest to ważny powód zatracania się w praktyce 
zapisanego w Ustawie z 9 maja 1991 r. pomocowego cha
rakteru PFRON. Twórcy Ustawy zdawali sobie sprawę z fak
tu, że zakłady pracy chronionej obciążone zadaniami w za
kresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z zasady mniej 
wydajnych, a na dodatek dysponujące w znacznej części zde
kapitalizowanym majątkiem trwałym, nie sąw  stanie dosto
sować się samodzielnie do funkcjonowania w warunkach go
spodarki rynkowej, dlatego powołali do życia Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który miał 
je wspierać w procesie restrukturyzacji. Gdyby zakłady pra
cy chronionej były w stanie sprostać wymaganiom, jakie sta
wiają banki przy udzielaniu kredytów, to spełnienie przez 
Fundusz funkcji pożyczkodawcy byłoby niecelowe. Ponie
waż jednak tak nie jest, Fundusz musi angażować publiczne 
środki we wspomaganie ZPCh. Nie zmniejsza to znaczenia 
kwestii zminimalizowania ryzyka jakie zawsze jest związa
ne z działalnością gospodarczą oraz działań na rzecz zapew
nienia możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania tych 
środków. Procedury i warunki, jakie stosują banki udziela
jąc kredytów firmom m uszą być zastąpione w przypadku za
kładów  pracy chronionej ubiegających się o pożyczki 
w PFRON szczególnym nadzorem nad wykorzystaniem przez 
te zakłady środków, które zostały im pożyczone, szczególnie 
starannie przygotowanymi programami inwestycyjnymi oraz 
innymi formami zabezpieczeń, których wprowadzenie postu
lowała wielokrotnie Izba.

Szczególnie wiele uwag krytycznych budzi wykorzystywa
nie przez Zarządy PFRON ustawowej możliwości przyzna
wania zakładom pracy chronionej umorzenia pożyczek czy 
przyznawania im dotacji. Mówi się wówczas wprost o „roz
dawnictwie” publicznych środków. Czy tak jest w rzeczywi
stości? Czy zakłady pracy chronionej zastępując państwo 
wprowadzeniu rehabilitacji zawodowej osób niepełnospraw
nych i ponosząc z tego tytułu określone koszty nie mająprawa 
do umorzenia uzyskanych pożyczek? Czy te formy wspoma
gania zatrudnienia osób niepełnosprawnych są równoznaczne 
z marnotrawstwem środków publicznych? Te działania PFRON 
sąprzecież zgodne z zapisami Ustawy. Można się tutaj powo
łać na mające nieporównywalnie wyższą skalę dofinansowa
nie z budżetu państwa, przedsiębiorstw państwowych, np. 
w procesie ich oddłużania.

Część informacji zawartych w „Uwagach do wykonania 
budżetu państwa w 1991 r. w części dotyczącego Państwowe
go Funduszu Osób Niepełnosprawnych” dotyczy bezpośrednio

Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Z całąodpowie- 
dzialnością zmuszeni jesteśmy stwierdzić, że są  one bądź to 
nieprawdziwe, bądź też podane w sposób tendencyjny. Pozwa
lamy sobie zająć uwagę Wysokiej Komisji niektórymi z nich:
1. Pan Andrzej Palka w czasie, gdy pełnił funkcję Prezesa 

Zarządu PFRON nie był Wiceprezesem KIG-R. Co praw
da Izba nie przyjęła złożonej przez niego rezygnacji, ale 
w dniu 01.06.1993 r. wyraziła zgodę na to, aby zawiesił 
on na czas pracy w Zarządzie PFRON swoją działalność 
w KIG-R.

2. Umowa o współpracy pomiędzy KIG-R, PFRON i Pełno
mocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych nie przewidywa
ła podjęcia przez Izbę żadnych działań, które dublowałyby 
zadania WOZiRON-ów. Wątpliwości kontrolerów NIK 
zdają się wynikać w tym względzie z nieznajomości obo
wiązujących przepisów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
przyjęta w Umowie o współpracy zasada wykonywania 
przez organizację pozarządową pewnych zadań na zasa
dzie zlecenia przez instytucję rządow ą ma uzasadnienie 
prawne i liczne analogie w praktyce polskiej i europejskiej. 
Przyjęcie tej zasady miało przyczynić się do poprawy efek
tywności wykorzystania środków PFRON i przeciwdzia
łać tendencjom rozrastania się biurokratycznych struktur 
Funduszu.

3. KIG-R przy opracowaniu programów restrukturyzacyjnych 
współpracowała z 5. firmami konsultingowymi, spośród 
których Biuro Doradztwa i Usług „HERA” okazało się naj
lepiej przygotowane pod względem merytorycznym do tej 
współpracy. Biuro Doradztwa i Usług „HERA” ma w Pol
sce największy dorobek w zakresie restrukturyzacji zakła
dów pracy chronionej. Samo zresztą posiada status takiego 
zakładu. Specyfika spółdzielczych zakładów pracy chronio
nej jest tak duża, że część firm konsultingowych funkcjonu
jących na rynku polskim nie jest zainteresowana zleceniami 
dotyczącymi ich restrukturyzacji. Mija się z prawdąstwier- 
dzenie, że „przedłożone przez KIG-R opracowania restruk
turyzacji nie znalazły uznania w recenzjach zebranych przez 
PFRON”. Na 9 programów opracowanych na zlecenie Izby 
i sfinansowanych przez PFRON, tylko jeden był recenzo
wany i także w nim nie stwierdzono „ogromnych braków 
w zakresie analiz

4. W powstałej z inspiracji KIG-R Spółce „MAGTON” pra
cuje obecnie 51 osób, a nie 24, jak się stwierdza w mate
riałach NIK. Koszt utworzenia jednego stanowiska pracy 
w yniósł 1.020.830.000 zł (starych  z ło tych), a nie 
480.392.000 zł. Powstaje tutaj zresztąpytanie zasadnicze: 
czy tworząc nowe miejsca pracy inwestorzy powinni od
twarzać przestarzałe technologie, których wybór najczę
ściej z góry skazuje ich na niepowodzenie?

5. Niezrozumiałe są zawarte w materiałach NIK uwagi na te
mat tzw. unii personalnej, w której uczestniczą członkowie 
KIG-R. W państwie, w którym na najwyższych szczeblach 
władzy prawie, że regułąjest łączenie funkcji politycznych
i administracyjnych, a często także gospodarczych (np. po
selskich i rządowych) stawianie tego rodzaju zarzutów musi 
budzić refleksję, zwłaszcza że do tzw. „unii personalnej” 
zaliczono jedynie osoby związane ze środowiskiem KIG-R, 
pomijając osoby pełniące bardziej eksponowane funkcje, np. 
Wiceministra Pracy i Polityki Socjalnej -  pełniącego nadzór
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nad PFRON, a zarazem Prezesa Krajowego Związku Rewizyj
nego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

W opinii Izby powody zamieszczenia w materiałach NIK 
uwag o tzw. „unii personalnej” są dwojakiego rodzaju. Po 
pierwsze Fundusz nie ma jasnych zasad i określonych proce
dur współdziałania z organizacjami pozarządowymi, stąd też 
daje się zauważyć uznaniowość decyzji wspierających inicja
tywy podejmowane przez poszczególne organizacje. Po dru
gie zaś, wyrażamy opinię, że przedstawienie w materiałach 
NIK, a następnie na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej 
oraz opinii publicznej informacji o tzw. „unii personalnej” 
miało na celu zdyskredytowanie liderów naszej organizacji, 
z powodu ich udziału w krytyce braku polityki wspierania za
trudniania osób niepełnosprawnych.

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna wielokrotnie 
występowała o usprawnienie działalności PFRON wskazując 
nie tylko na jej błędy i niedociągnięcia, ale także przedstawia
jąc konkretne propozycje rozwiązań, które zapewniłyby bar
dziej skuteczną i efektywną pomoc PFRON-u dla zakładów 
pracy chronionej. Dowodem tego może być między innymi:
-  list KIG-R do członków Rady Nadzorczej PFRON
-  stanowisko KIG-R w sprawie PFRON z kwietnia 1995 r.
-  list Prezesa KIG-R do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 18.05.1995 r.
-  stanowisko Izby w sprawie realizacji ustawy o zatrudnianiu

i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z dnia 
9 maja 1991 r., z dnia 03.03.1995 r.

-  spotkanie Prezydium KIG-R z Ministrem Pracy i Polityki 
Socjalnej dnia 07.06.1995 r.

-  współorganizacja III Ogólnopolskiego Forum Zakładów Pra
cy Chronionej w dniu 28.07.1995 r.

Pozwalamy sobie załączyć do niniejszego pisma dokumenty 
potwierdzające prawdziwość powyższych faktów.
Poglądy Izby na temat zapaści w funkcjonowaniu PFRON po
twierdził zresztą obecny Pełnomocnik ds. Osób Niepełnospraw
nych i pełniący aktualnie tę funkcję Prezes Zarządu PFRON. 
Niepokój Izby podzielił też w trakcie spotkania Pan Leszek 
Miller -  Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
W podejmowanych przez siebie działaniach KIG-R zdecydo
wanie występowała o utworzenie możliwie najkorzystniejszych 
warunków do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
popadając tym samym w konflikty z Zarządem PFRON. Szcze
gólne natężenie tego konfliktu miało miejsce w pierwszych mie
siącach br., a więc wówczas, gdy była przeprowadzona kon
trola NIK.

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna zwraca się do 
Wysokiej Komisji z prośbą o umożliwienie przedstawicielom 
Izby przedstawienia na forum Komisji problemów związanych 
z funkcjonowaniem Ustawy z 9 maja 1991 r., istotnych zagro
żeń dla funkcjonowania zakładów pracy chronionej, które za
trudniają blisko 200.000 osób oraz możliwości zmniejszenia 
bezrobocia w środowisku osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem 
za Radę Krajowej Izby 

Gospodarczo-Rehabilitacyjnej 
Prezes Izby 

Jerzy Modrzejewski

BIURO DORADZTWA I USŁUG
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ 
HERA Spółka Z  O.O .

Sosnowiec 1995.08.21 
Prezydium Sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej 
Sejm RP 
Warszawa

W związku z zamierzoną debatą na temat wykonania budże
tu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych pozwalamy sobie przesłać informacje ostatnio związane 
z nim.

Biuro nasze jako spółka prawa handlowego działa od 1989 r. 
w tematyce badań sprawozdań finansowych, prowadzenia na 
zlecenie doradztwa podatkowego, ksiąg rachunkowych i podat
kowych, ekspertyz ekonomiczno-finansowych i rzeczoznawstwa. 
Posiadamy status zakładu pracy chronionej, zatrudniając prze
ciętnie 78 osób w tym 51 niepełnosprawnych, wśród nich 5 na 
wózkach inwalidzkich. Jesteśmy firmą zatrudniającą osoby o wy
sokim stopniu przygotowania zawodowego, są wśród nich pra
cownicy naukowi, specjaliści i eksperci dogłębnie znający pro
blemy środowiska osób niepełnosprawnych i gospodarki ryn
kowej, jako nieliczni posiadamy uprawnienia do badania spra
wozdań finansowych -  przy tym prowadzimy szeroką działal
ność rehabilitacyjną oraz przewóz do pracy osób ze schorzenia
mi narządu ruchu.

Na przestrzeni ostatnich 4. lat pracowaliśmy z około 500. 
kontrahentami, rocznie badamy ca 40 sprawozdań finansowych. 
Wśród naszych zelceniodawców są poważne firmy m. in. hol
dingi, przemysł węglowy, elektrownie, urzędy i firmy zagra
niczne. Zlecenia dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilita
cyjnej angażowały około 11% naszych zdolności produkcyj
nych i dotyczyły 32 jednostek głównie Spółdzielni Inwalidów 
w zakresie ekspertyz wykorzystania i zabezpieczenia pożyczek, 
biznes planów, programów restrukturyzacji -  nie dotyczyły one 
weryfikacji i prowadzenia ewidencji.

Zlecenia te między innymi obejmowały takie jednostki jak:
-  PCS Kudowa
-  Fabryka Świec Falmirowice
-  Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych w Garbatce, Kiel

cach, Radomiu, Olkuszu, Cieszynie i Kędzierzynie.
Nasze wnioski w odniesieniu do tych jednostek ze względu 

na konkretność i nowoczesność nie zawsze były realizowane. 
Jesteśmy twórcami idei restrukturyzacji spółdzielczych zakła
dów pracy chronionej, są one realizowane -  chociaż na przy
kład program branży obuwniczej 8. zakładów nie został rozpo
częty i zaowocował już upadłością Spółdzielni „Rex-But”, przy 
bardzo dużych trudnościach dalszych spółdzielni.

Podstawowa grupa naszych opracowań prawie w całości 
została wcielana w życie i przyniosła konkretne efekty. Obe
cnie spółdzielcze zakłady pracy chronionej w liczbie prawie 
600, w około 10-15% są w dobrej kondycji finansowo-organi- 
zacyjnej i przystosowały się do wolnego rynku. Natomiast 
w ponad 50% tych spółdzielni powinny być już rozpoczęte 
procesy upadłościowe. Oznacza to utratę miejsc pracy i szans 
życia dla około 80 tys. inwalidów, do tego należy zaliczyć
i członków ich rodzin. Fakt powyższy wskazuje, że bez restruk- 
turyzaq'i istotnego włączenia od zaraz pomocy finansowej PFRON 
spółdzielnie te przestaną istnieć w najbliższym czasie.

Powyższe uwagi pozwalamy sobie przekazać Prezydium Ko
misji z prośbą udostępnienia ich Posłom — członkom komisji.

Z poważaniem 
Biuro Doradztwa i Usług 

sp. z o.o. „HERA” 
Członek Zarządu 
Teresa Motłock

H£Rfl
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Jerzy M odrzejewski
Warszawa
ul. G ałczyńskiego 4
tel. 261-261 w . 191, 192 lub  203.

W arszawa, 22  sierpień 9 5  r.

Sejm R ze c zp o sp o lite j  P o lsk ie j  
P re zyd iu m  K o m isji P o lityk i S po łecz
nej W arszaw a , ul. W iejska 4 /6 /8

W  Sejm ie X  K a d en c ji/1 989  r . -  1991 rJpod ją łem  in i
cjatywę poselską tu spraw ie przygotow ania  i uchw alenia  
ustaw y o p ra cy  osób niepełnosprawnych. Ustaiva m iała  
z a  za d a n ie  -  p o p rze z  zaw arte  w  niej rozio iązania  p ra 
wne, ekonom iczne i o rg a n iza cy jn e - chronić osoby nie
p e łn o sp ra w n e  n a  ty n k u  p ra c y  w  okresie b u d o w a n ia  
w Polsce gospodarki rynkowej.

Inicjatywa moja uzyskała wsparcie wielu posłów i z a 
ko ń czy ła  się pom yśln ie. W  d n iu  9  m aja  1991 r. Sejm  
uchw alił ustawę o za tru d n ia n iu  i rehabilitacji zaw odo
wej osób niepełnosprawnych. Przywrócone zostały nadzieje  
dziesiątek tysięcy osób ciężko poszkodow anych na  zd ro 
w iu na  aktyw ne i godne życie.

Od uchw alenia ustawy m inęły cztery lata. Powstały in 
stytucje (Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Wojewódzkie Ośrodki Z atrudnienia  i Rehabilitacji, P ań
stwowy F undusz Rehabilitacji) za jm u jące się komplekso
wo problem atyką za tru d n ia n ia  inwalidów. Są na ten cel 
pozabudżetow e, zn a czą ce  p ien ią d ze  (ok. 6  bilionów sta
rych złotych rocznie) w płacane p r ze z  pracodaw ców  dys
krym inujących osoby niepełnospraumeprzy za trudnianiu . 
Inaczej m ów iąc są n iem al idealne w arunki dla rozwoju 
rehabilitacji zaw odow ej inwalidów.

Niestety jes t inaczej. Z  roku na  rok pogłębiają się róż
nice we współpracy m iędzy W ojewódzkimi Ośrodkami Z a
trudn ien ia  i Rehabilitacji (podlegają służbow o Krajowe
m u Urzędowi Pracy), B iurem  Pełnom ocnika i Z arządem  
PFRON. W zrasta za tru d n ien ie  w w ym ienionych instytu
cjach i proporcjonalnie do tego wzrostu oddalają się one  
od  swoich podopiecznych, tzn . od  osób niepełnospraw
nych. Coraz d łu ższy  jest okres w yczekiw ania  (naw et p o 
n a d  pó l roku) na  za ła tw ien ie  spraw zg łaszanych  p r ze z  
niepełnospraw nych.

Częste z m ia n y  personalne n a  stanowiskach Pełnomoc
nika  ds. Osób Niepełnosprawnych i w  Z a rzą d zie  PFRON 
pow odują  co ra z to in n e  koncepcje (często sprzeczne) na  
cele i za d a n ia  tych instytucji w  procesie rehabilitacji z a 
wodowej inw alidów . Stan ten spowodował, ż e  na  dzień  
dzisiejszy (cztery lata p o  ustawie o rehabilitacji) n ie m a  
żadnego  m odelu rehabilitacji zaw odow ej osób niepełno
spraw nych rozw iązującego problem y inw alidów  w  go 
spodarce rynkowej. Przew ażają  za tem  dzia ła n ia  dora
ź n e  i przypadkow e. Często rów nież p o d  kątem  przypodo
bania  się różnym  kontrolom, ż e  n ie jest to droga do su k
cesu jest za p ew n e oczywiste.

Sytuację tę, wyjątkowo niekorzystną dla lu d z i niepeł

nosprawnych, usiłują zm ie n ić  organizacje p o za rzą d o 
we środowisk niepełnosprawnych, np. KRON, KIG-R, inne. 
C zynią  to różnym i m etodam i, ale k a żd a  z  tych m etod  
stawia te organizacje w  konflikcie z  Z arzą d em  F u n d u 
szu, P ełnom ocnikiem  ds. Osób N iepełnosprawnych i M i
nistrem  Pracy. K onflik ty  te p r ze n o szo n e  są  do Sejm u
i mass mediów. Nie rozw iązu je to żadnego  z  problemów, 
a zd a rza  się, ż e  w ykorzystyw ane jest po lityczn ie  /sprawa  
sprzed p a ru  tygodni o „w ykorzystaniu” PFRON na  ka m 
p a n ię  w yborczą lidera SLD i „ układpersona lny postsoli- 
d a ru ch ó w ” w  F unduszu /.

D zieje się tak dlatego, ż e  n ie m a  w ypracow anych pro
cedur w łączenia  pozarządow ych  organizacji środowisk 
osób niepełnosprawnych w  procesy decyzyjne instytucji 
państw ow ych odpow iedzialnych z a  w a ru n ki życ ia  n ie
pełnospraw nych .

W  sierpniu 1995 r. za jm o w a n ie  się n ieskutecznością  
F unduszu  w  1994 r. n ie  m a  większego zn a czen ia . Nic 
j u ż  nie zm ie n i w  życ iu  osób niepetnospraiunych /w iem y  
to z  lat ubiegłych/. Problemem podstaw ow ym  na  dzisia j 
jest zn a lez ien ie  sposobu n a  zd y n a m izo w a n ie  d zia ła ń  
Państw owego F u n d u szu  R ehabilitacji Osób N iepełno
spraw nych  i W ojew ódzkich  O środków  Z a tru d n ie n ia
i Rehabilitacji w  IV  kwartale br. Bowiem  do 3 0  czerwca  
1995 r. /w  p ierw szym  p ó łro czu / F u n d u sz  realizow ał z a 
łożony na 1995 r. p la n  fin a n so w y  na  niepokojąco n i
skim  poziom ie, i tak:
1 / do WOZiRON p rzek a za n o  za ledw ie  23, 7% środków  

pien iężnych , w  tym  na:
-  tworzenie nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych 
13,2%
-  szkolenie i przekioalifikow anie inwalidów: 0,9%
-  p o życ zk i na  rozpoczęcie dzia ła lności gospodarczej 
12,2 %

2 /  dofinansow anie organizacji pozarządow ych , je d n o 
stek budżetowych, itp. 17,6%

3 /  dofinanso w anie zakładów  pracy  chronionej: 4,3%  
Ponadto od 1 stycznia 1995 r. do 2 7 kwietnia 1995 r. udzie
lono zakładom  pracy chronionej p o życzek  na  kwotę 20,8  
m ld  starych złotych /jest to sytuacja dram atyczna/.

Z  jed n e j strony n ie są rozw iązyw ane podstaw ow e pro 
blemy w  za tru d n ia n iu  osób niepełnosprawnych, a  z  d ru 
giej strony n a  koncie F u n d u szu  rośnie „góra "pieniędzy, 
p o n a d  3  biliony starych złotych.
Jako osoba niepełnosprawna, były poseł i in icjator usta
wy o rehabilitacji z  1991 r., prezes KIG-R -  organizacji 
sam orządow ej zakładów  p ra cy  chronionej zw racam  się
o um ożliw ienie m i przedsta  w ienia na  fo ru m  P rezydium  
lub  Komisji Polityki Społecznej p r zy c zy n  niepow odzeń  
Państwowego F u n d u szu  Rehabilitacji o ra z m ożliwości 
jego uspraw nienia, tak, żeb y  s łu ży ł osobom niepełno
spraw nym  zgodnie z  in tencjam i twórców ustawy z  9  maja  
1991 r.
Liczę n a  szybki kontakt.

Z  w yra za m i sza cu n ku  
J e r zy  H. M o d rze jew sk i
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m r e s z K o
ZA K ŁA D Y  PRZEM YSŁU C U K IE R N IC ZE G O
&pó!ka z o.o.

Racibórz, dnia 21.08.1995 r.

Prezydium Sejmowej 
Komisji Polityki Społecznej 
Sejmu Rzeczpospolitej Polski 
Warszawa

Uprzejmie informujemy, że do informacji przedstawionej Komisji na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 1995 r. poświęconym 
Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wkradły się nieścisłości poważnie wypaczające rzeczywisty 
stan rzeczy. I tak:

•  Kapitał Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” wynosi 35 mld 570 min (3.557.000 zł).
Udziałowcami są wyłącznie cztery osoby prawne w tym „Normiko-Holding” posiada 880 udziałów o wartości 8.8 mld (880.000 zł) 

nominalnej. Firma uzyskała pożyczkę w kwocie 34 mld (3.400.000 zł) na ogólnie przyjętych zasadach i nigdy do tej pory nie 
korzystała z umorzenia jakiejkolwiek pożyczki bądź zamiany na dotację.
Pożyczka ta przyznana w dwóch umowach, tj. 13.08.1994 r. na kwotę 9 mld (900.000 zł) podlega spłacie od 30.09.1996 do 
30.06.1999 r. oraz z dnia 29.12.1993 r. na kwotę 25 mld (2.500.000 zł) podlega spłacie od 31.03.1997 do 31.12.1999 r. 
Regularnie spłacane są odsetki od tych pożyczek i za okres miniony zapłacono 1 mld 670 min 277 tys. (167.027,7) kserokopie 
umów w załączeniu.
„Normiko-Holding” zakupiło -  objęło udziały w spółce po 22,5 min zł (starych) w myśl uzgodnionej wyceny firmy.
Pismem z dnia 25.07.1994 r. zwróciliśmy się do „Normiko-Holding” o obniżenie zapłaty o kwotę 1.608.391.100 zł (160.839,1 zł) 
przy zapłacie za drugą transzę za udziały (kserokopia pisma w załączeniu).
„Normiko-Holding” drugą zapłatę w kwocie 9,9 mld (990.000 zł) wykonał dopiero 30.12.1994 r. i nie potrącił należności za 
powyższą fakturę. Decyzja o wykupie drugiej transzy przez „Normiko” podjęta została przez kolejny Zarząd, a pozostali wspólni
cy wyrazili zgodę na ich zakup wraz z odsetkami za opóźnienie zapłaty. Obejmujący udziały „Normiko-Holding” potwierdził 
zakupem drugiej transzy korzystność dla siebie tej transakcji.
Cena nabycia udziałów wyższa od nominalnej wynikała ze wzrostu wartości majątku w okresie, w którym „Normiko-Holding” 
nie był udziałowcem. Zapłata za nabyte udziały była przedmiotem uzgodnień Zarządów firm przy udziale Rady Nadzorczej „Nor
miko-Holding”. Pozostali wspólnicy obejmowali udziały po 30 min (starych złotych), a więc o 200 %  więcej za udział w tym 
czasie „Normiko” obejmował na preferencyjnych warunkach, bo o 125%. Szczególnie ważnym elementem jest, że środki 
pozyskane w formie pożyczki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, racjonalnie, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju firmy, a stąd bardzo duży przyrost zatrudnienia i stworzenie stabilnych, bezpiecznych warunków pracy załogi. Ilość osób 
dodatkowo zatrudnionych od chwili powstania firmy wzrosła o 312, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 
53,0% przy stanie ogólnego zatrudnienia 775 osób. Firma za dwuletni okres swego istnienia wpłaciła do PFRON z dochodu
2 mld 657 min zł (265.699,39 zł). W omawianym okresie z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji wydatkowano między innymi na: 
lrehabilitację leczniczą -  3 mld 395 min zł (339.462,55 zł)
1 koszty przystosowania stanowisk pracy -  ca 370 min zł (36.996,34 zł)
1 koszty utrzymania ośrodków rehabilitacyjno-wypoczynkowych -  5 mld 449 min zł (544.871,88 zł)
1 utworzenie nowych miejsc pracy -  11 mld 768 min zł (1.176.764,95 zł)
1 bezpośrednią pomoc niepełnosprawnym -  892 min zł (89.240,95 zł)
Zysk netto za rok 1993, 1994 w kwocie łącznej ca 22 mld (2,2 min zł) został w całości przeznaczony na rozwój firmy. Osiągnięte 
wyniki związane są z wytężoną pracą dużego zespołu ludzkiego, w tym harmonijną współpracą z dwoma działającymi organi
zacjami związkowymi. Równolegle w bieżącym roku Zarząd Spółki działając z upoważnienia Prezesa PFRON Pana Leszka Kwiatka 
(kserokopie upoważnień w załączeniu) udzielił bezpłatnej pomocy w postaci przejęcia na rzecz tegoż Funduszu, majątku, załogi
i wstępnego rozpoczęcia realizacji restrukturyzacji likwidowanej Spółdzielni Inwalidów w Jędrzejowie. Realizowaliśmy powyż
sze działania z myślą, że jest to właściwe, szybkie i efektywne wykonywanie zadań wynikających z Ustawy z 9 maja 1991 roku
o „Zatrudnianiu i Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów”.
Mamy nadzieję, że szanowni Członkowie Wysokiej Komisji ten pogląd podzielą. Będziemy zobowiązani za odwiedzenie naszej 
firmy, spotkanie z załogą i zapoznanie się z jej bogatym dorobkiem.
Uprzejmie prosząc o przekazanie niniejszej informacji członkom Wysokiej Komisji pozostajemy z szacunkiem.

Związek Zawodowy Pracowników 
ZPC „MIESZKO” 
Przewodniczący Zarządu 
Władysław Rydzak

NSZZ „Solidarność' 
ZPC „MIESZKO” 

Przewodniczący 
Ryszard Naglak

Prezes Zarządu 
ZPC „MIESZKO” 

mgr Andrzej Gajdziński
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Katowice; 22.08.1995 r.

P rezyd iu m  
Sejm owej Kom isji 
P olityk i Społecznej 
ul. W iejska 
WARSZAWA

Po za p o zn a n iu  się z  doniesieniam i prasowymi do
tyczącym i posiedzenia Komisji poświęconego w ykonaniu  
budżetu PFRON z a  rok 1994, spieszę sprostować inform a
cje nieścisłe b ą d ź nieprawdziwe. 1 tak:
1. Z naczna  część stwierdzonych aktualnie p rzez  NIK m a n 

kam entów  w działalności PFRON pow tarza się, tzn. zo 
stała w ykazana  j u ż  w  materiale przedstawionym  Ko
misji w  sierpniu 1994 r. (w  w yniku analogicznej kon
troli dotyczącej roku 1993).
W  celu uniknięcia  tych nieprawidłowości w  przyszłości 
opracowałem szczegółowy harmonogram realizacji z a 
leceń NIK z  określeniem terminów i osób odpowiadają
cych za  jego realizację. Harmonogram ten został do
starczony do NIK w sierpniu 1994 r. Miesiąc później 
złożyłem  rezygnację i n ie zn a m  oraz nie rozum iem  
przyczyn, które były powodem nierealizowania tego har
m onogram u.

2. Do końca pierwszego półrocza 1994 r., a nawet miesią
ca sierpnia 1994 r. p lan  finansow y PFRON realizowany 
był rytmicznie, a decyzje dotyczące korekt pom iędzy p o 
szczególnymi decyzjami podejmowała Rada Funduszu. 
Tak z w a n a  „ n a d w y żk a  ś ro d k ó w ” p o w sta ła  w ięc  
w czw artym  kwartale 1994 w wyniku rzeczywistego z a 
blokowania wydatków p rze z  nowy Zarząd  Funduszu.

3. Dofinansowywanie wynagrodzenia psychicznie chorych
i um ysłowo upośledzonych dotyczy zakładów  pracy  
chronionej dlatego, że  tylko one za trudnia ją  te grupy 
schorzeń. D ofinansowanie to otrzymałby ka żd y  zakład, 
który udokum entowałby za trudn ian ie  tych inwalidów.

4. Pomoc udzielana zakładom  pracy chronionej uw idocz
niona jest p rze z  NIK j u ż  drugi rok z  rzędu jako  zjaw i
sko bulwersujące i naganne.
Środki p rzyzn a w a n e  tym zakładom  (przede wszystkim  
w fo rm ie  pożyczek) w ram ach zatwierdzonego p rze z  
Sejm p la n u  finansowego PFRON- były w yłącznie zw ią 
za n e  b ądź z  ratowaniem istniejących miejsc pracy bądź  
tworzeniem nowych.
Działalność ta n ie m oże być u tożsam iana z  fu n kc ją  
typowego banku, który iniuestuje dla uzyskania zysku. 
„Zyskiem" F unduszu  jest m iędzy innym i zapew nienie  
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
N ad praw idłow ością w ykorzystania  tych środków -  
wobec nieskuteczności banków  -  czuw ać miały utwo
rzo n e  w  1 p ó łro czu  1994 roku Terenowe O ddzia ły  
PFRON. O ddziały te przygotowywane były do przejęcia 
zn a czn e j części kompetencji zbiurokratyzow anej Cen
trali PFRON.
Przygotowane były również wzory mechanizmów działa
nia oraz struktura organizacyjna pozwalająca na realizo
wanie w  roku 1995zadań Funduszu przy łącznym zatru
dnieniu (Oddziały plus Centrala) w  granicach 210 etatów.

5. Spółka Normiko-Holding założona p rzez  mojego poprze
dnika dzia ła  całkowicie samodzielnie, posiada swój Za
rząd  i Radę Nadzorczą.

Na wniosek Rady odwołałem Prezesa Zarządu tej spółki. 
Bezpośredni nadzór n a d  je j działalnością sprawował 
mój zastępca, d r K azim ierz Mżyk.

6a. W  środowisku osób niepełnosprawnych pracowałem nie
przerw anie zawodowo i społecznie 23 lata. Do kręgu 
znajomych, a często przyjaciół za liczam  istotną część 
osób i instytucji znaczących  w tym środowisku, w  tym  
również członków parlam entu. Pomoc dla tych orga
nizacji i osób ze  strony PFRON jest oczywistością w  sen
sie realizacji Ustawy o za tru d n ia n iu  i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, a robienie z  tego sensacji bez zb a 
dania  sprawy jest zdum iew ające. Moja macierzysta f i r 
m a (ZURS) m a p o n a d  40. letnią tradycję i jest w  moim  
przekonaniu  jed n ą  z  najlepszych w kraju. Jest to Spół
dzielnia Osób Prawnych, a je j właścicielem jest 48  Spół
dzielni Inwalidów z  województw: katowickiego, bielskie
go i częstochowskiego.
O bejm ując fu n k c ję  w  PFRON u zyska łem  od R ady  
N adzorczej ZURS gw arancję pow rotu  na  stanowisko  
Członka Zarządu, którą pełniłem  tam  od 1981 roku. 
Fakt ten przyjm ow any jest p rze z  środowisko zawodowe  
jako  dowód u zn a n ia  dla moich dotychczasowych do
konań.

b. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna jest orga
nem  sam orządu gospodarczego zakładów  pracy chro
nionej. Powstała w  marcu 1993 roku z  inicjatywy z a 
interesowanych zakładów  i w tedy zostałem w ybrany do 
je j ivładz.
Podejmując fu n kc ję  w  F unduszu złożyłem  rezygnację 
z  poprzednich funkcji, a Rada Izby na  moje miejsce 
powołała innego Przedstawiciela z  regionu katowickie
go.
Zw iązek tak z  Zakładem  Usług Rehabilitacyjno-Socjał- 
nych ja k  z  Krajową Izbą Gospodarczo-Rehabilitacyjną 
sprawia m i zaszczyt, pon iew aż obie te organizacje d zia 
łają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i nie 
mają charakteru w yłącznie komercyjnego.

c. Górnośląska A gencja P rzekszta łceń Przedsiębiorstw  
współtworzona p rze z  mojego poprzednika, jest spółką 
Wojewody katowickiego, Agencji Rozwoju Przemysłu
i PFRON. Jej zadan iem  jest m .in. tworzenie miejsc p ra 
cy dla inwalidów w restrukturyzowanych zakładach. 
W  Radzie N adzorczej tej spółki zasiadałem  obok Wice
wojewody katowickiego i Wiceprezesa Agencji Rozwoju  
Przemysłu.

Od czasu złożenia  rezygnacji z  fu n k c ji Prezesa Z arzą
du PFRON otrzym uję liczne propozycje współpracy od 
osób, przedsiębiorstw i instytucji (zw iązanych  ze  śro
dowiskiem osób niepełnosprawnych) stosowne do mo
ich kompetencji i dorobku zawodowego. Niektóre z  tych 
propozycji j u ż  p rzy ją łem  in n e  za m ie rza m  p rzy ją ć  
w przyszłości. Wracam do środowiska.
M am nadzieję, ż e  parlamentarzyści, członkowie Wyso
kiej Komisji podzielą pogląd, że  m am  do tego prawo.

7. Z  ubolewniem stwierdzam, ż e  kolejna ocena działal
ności PFRON ma charakter fragm entaryczny, a brak 
jest kompleksowej oceny dotychczasowych dokonań. 
Deklaruję gotowość uczestniczenia w  przygotow aniu ta
kiego materiału a także złożenia Wysokiej Komisji wszel
kich niezbędnych wyjaśnień i dokum entów  źródłowych.

Z  w yrazam i szacunku  
A n drzej Palka
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ZA K ŁA D  U S ŁU G  R E H A B IL IT A C Y JN O -S O C JA L N Y C H
ul. Sokolska 3 
Katowice

Katowice; 22.08.1995 r.

Prezydium Sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej RP 
Warszawa

Pragniemy zwrócić uwagę Wysokiej Komisji na to, że w debacie poświęconej ocenie wykonania planu finanso
wego PFRON na rok 1994, w przedstawionych na niej uwagach NIK -  i będących ich efektem licznych enuncja
cjach prasowych -  znalazło się szereg nieścisłości, czy po prostu nieprawdy.

Zarzut podstawowy, iż zawarcie umowy Funduszu z naszym Zakładem na koordynację turnusów rehabilitacyj
nych nie był poprzedzony konkursem ofert jest całkowicie bezzasadny. Należy bowiem zwrócić uwagę na sytuację, 
która miała miejsce w tym zakresie do kwietnia 1993 r., tj. do czasu podpisania umowy: turnusy organizowane przez 
pozarządowe organizacje osób niepełnosprawnych dofinansowane były przez WOZiRON-y bez ustalenia żadnych 
zasad i kryteriów, w sposób chaotyczny, przypadkowy, co wywoływało zrozumiałe niezadowolenie środowiska. 
W naszym Zakładzie opracowano autorski program określający zasady i tryb postępowania związane z organizacją 
turnusów i uzyskaniem ich dofinansowania. Projekt ten (w załączeniu komplet dokumentów) został przedstawiony 
Zarządowi PFRON i przez niego zaakceptowany.

Przedkładając go przedstawiono pełną kalkulację kosztówjego wprowadzenia i funkcjonowania. 
Sygnatariuszami umowy byli ówczesny prezes Zarządu PFRON -  Zbigniew Miłek, a ze strony ZUR-S -  prezes 

Zarządu Henryk Zdebski.
Pan Andrzej Pałka pełnił wówczas funkcję zastępcy prezesa Zarządu ZUR-S. Nie był pracownikiem Funduszu, 

zatem nie miał i nie mógł mieć wpływu na podpisanie tej umowy przez PFRON -  z czego czyni się zarzut. 
Do zadań koordynatora turnusów należąm. in.:

1. Prowadzenie akcji informacyjnej w skali kraju dla wszystkich organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
2. Przyjmowanie wniosków na turnusy i ich weryfikacja pod względem formalnym, merytorycznym, rachunko

wym.
3. Przygotowanie propozycji limitów środków finansowych dla organizatorów poszczególnych turnusów i przedsta

wienie ich Zarządowi PFRON.
4. Pomoc organizatorom turnusów w doborze ich programu i kadry.
5. Kontrola przebiegu realizacji turnusów (w 1993 roku dokonano ich 85, w 1994 -2 0 2 , do lipca 1995-240).
6. Rozliczenie turnusów oraz przygotowanie sprawozdań dla PFRON za poszczególne lata.
7. Stworzenie komputerowej bazy danych o osobach korzystających z dofinansowania do turnusów.

W 1993 roku zorganizowano 640 turnusów, w których udział wzięło 28.750 uczestników, 1994 rok to już 1227 
turnusów i 59.207 uczestników, do końca lipca tego roku zorganizowano 1407 turnusów, a udział wzięło 64.897 
uczestników.

Zarzucany -  jakoby bardzo korzystny dla ZUR-S -  termin ewentualnego rozwiązania umowy działa w gruncie 
rzeczy w interesie PFRON, z uwagi na roczne limity przyznawane organizacjom osób niepełnosprawnych na orga
nizację turnusów.

Podkreślić należy, iż od czasu pełnienia przez ZUR-S funkcji koordynatora turnusów ich liczba jak i liczba ich 
uczestników znacząco rosną.

Podstawową działalnościąZURS-u nie jest organizowanie i koordynowanie turnusów rehabilitacyjnych. Dotych
czasowa ocena koordynacji turnusów rehabiitacyjnych zarówno przez Zarząd, jak i Radę NadzorcząFunduszu była 
pozytywna. Podobnąocenę wystawiły ZURS-owi organizacje pozarządowe -  bezpośredni organizatorzy turnusów.

ZURS działa również na wielu innych polach, funkcja koordynatora turnusów rehabilitacyjnych nie jest jego 
podstawowym źródłem dochodów -  z czego również czyni się zarzut. Prostym dowodem na to może być zestawie
nie dochodów, które uzyskujemy z koordynacji na tle przychodów ogółem.
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W 1993 roku przychód ogółem wyniósł 2.505.000 nowych złotych w tym koordynacja 339.000 zł, co stanowi 
13,5% udziału. W roku 1994 analogiczne wskaźniki wyniosły: 4.736.000 zł i 661.000 zł, co stanowi 13,9% udziału. 
Natomiast do 31 lipca br. przychód ogółem wyniósł 3.137.000 zł; przychód z tytułu koordynacji 73.700 zł, zatem 
stanowi on 2,3% całości przychodu. W tym samym okresie zysk brutto wyniósł w latach:

1993 1994

Zysk brutto - ogółem 51.800 125.000

Podatek dochodowy 22.600 66.000

Zysk netto 29.200 59.000

Zysk netto zarówno z roku 1993 jak i 1994 zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków spółdzielń 
został rozdysponowany na zwiększenie funduszy własnych. Pracownicy ZURS nie otrzymali nagród ani też wypłat 
z nadwyżek bilansowych.

Inny zarzut brzmiał, iż ZURS został założony za 400 min starych złotych, co jest zupełnym nieporozumieniem. 
Kwota ta stanowiła koszt specjalistycznego wyposażenia komórki zajmującej się koordynacjątumusów rehabilita
cyjnych, z czego 200 min to wartość sprzętu będącego własnością PFRON, a oddanego w użytkowanie ZURS.

Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych jest prawnym następcą Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów, 
który powstał w latach 50. jako jednostka zrzeszająca spółdzielnie inwalidów. Obecnie jest on spółdzielnią osób 
prawnych założoną przez 48 spółdzielń inwalidów z województwa katowickiego, bielskiego i częstochowskiego, 
zatrudniających łącznie ponad 20 tys. osób. One też są właścicielem majątku Zakładu, którego wartość wynosi 5 min 
nowych złotych (50 mld starych złotych). Statut ZUR-S przedstawiamy w załączeniu.

Od początku zajmował się działalnością rehabilitacyjno-socjalną świadcząc usługi w zakresie organizowania 
wczasów, kolonii, obozów młodzieżowych i turnusów rehabilitacyjnych. Nie jest to jedyna działalność ZURS-u. 
Wśród innych jej rodzajów wymienić należy:
-  prowadzenie działalności szkoleniowej i kursowej;
-  prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji medycznej i profilaktyki przez Centrum Rehabilitacji Osób Nie

pełnosprawnych, w skład którego wchodzą: Przychodnia Rehabilitacji Inwalidów, Poradnia Psychologiczna, La- 
boratoriaAnalityczne oraz Laboratorium Badań Środowiska Pracy;

-  prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
-  koordynacja realizacji tzw. „porozumienia węglowego” pomiędzy PFRON a spółkami węglowymi, z której to 

działalności ZURS nie otrzymuje żadnej prowizji od Funduszu. Przyczyniła się ona natomiast do uzyskania przez 
PFRON wpłat od górnictwa w wysokości ok. 700 mld starych złotych w okresie lat 1993-94, nie licząc wymienio
nych i znaczących korzyści uzyskiwanych przez zakłady pracy chronionej.
Jednocześnie pragniemy też wyjaśnić, iż od 1 czerwca 1993, Rada Nadzorcza ZUR-S przyznała panu Andrzejowi 

Pałce, na jego wniosek, urlop bezpłatny. Z tą  datą nie pełni on w naszym Zakładzie żadnej funkcji, ani też nie pobiera 
żadnego wynagrodzenia.

Od tego też czasu skład Zarządu ZUR-S jest następujący:
Henryk Zdebski -  prezes 
Celina Włodarczyk -  zastępca prezesa.
Uprzejmie prosimy o przekazanie członkom Wysokiej Komisji powyższych informacji.

Przewodniczący
Związków Zawodowych Przewodniczący

ZUR-S Katowice Prezes Zarządu Rady Nadzorczej ZURS
Bronisław Dudek mgr Henryk Zdebski Adam Skowron
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„PRZEPISY PODATKOWE DOTYCZĄCE ZPCH 
NIE MOGĄ ZMIENIAĆ SIĘ Z ROKU ISA ROK...'’

Warszawa, 30.08.95 r.
Szanowny Pan 
Grzegorz Kołodko 
V-ce Premier RP 
Minister Finansów  
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Zbliżamy się do końca 1995 r., a za
kłady pracy chronionej nie mają infor
macji, czy w roku 1996 r. i latach na
stępnych będzie przysługiwała ulga po
legająca na zaniechaniu poboru podat
ku VAT. Z punktu widzenia firm jest to 
informacja o zasadniczym znaczeniu, 
bez niej nie można planować działalno
ści gospodarczej, zaciągać zobowiązań, 
inwestować i wreszcie -  co jest z punk
tu widzenia Ustawy z 9 maja 1991 r. 
O Rehabilitacji i Zatrudnianiu Osób Nie
pełnosprawnych najważniejsze -  prowa
dzić racjonalnej polityki zatrudnienia in-

K O L E J N E  W  TY M  R O K U  
S P O T K A N IE  C Z Ł O N K Ó W  IZ B Y

W dniach 2-3.10.1995 r. odbędzie się 
spotkanie wszystkich członków Izby. 

Miejscem spotkania będzie Ośrodek Szkole
niowo-Wypoczynkowy w Łodzi-Arturówku mie
szczącym się przy ul. Studenckiej 20/24. 
Porządek spotkania:
1) Omówienie stanu realizacji uchwały III Fo
rum ZPCh.
2) Ocena dotychczasowej współpracy pomię
dzy KIG-R i PFRON oraz perspektywy jej roz
woju.
3) Przedstawienie założeń projektu Centrum 
Gospodarczego ZPCh opracowanego przez 
PFRON -  wystąpienie Prezesa Zarządu 
PFRON.
4) Przedyskutowanie stanowiska KIG-R 
w sprawie VAT i podatku akcyzowego -  przy
jęcie wspólnego stanowiska.
5) Dyskusja nad projektem ustawy „O reha
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia
niu osób niepełnosprawnych” -  wystąpienie 
Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.
6) Przyszłość ruchu spółdzielczego w obsza
rze działania ZPCh.
7) Zakończenie obrad.

Do wzięcia udziału w naszym spotkaniu za
prosiliśmy: Pełnomocnika ds. Osób Niepełno
sprawnych, Prezesa Zarządu PFRON, Preze
sa Krajowej Rady Spółdzielczej, przedstawiciela 
Ministra Finansów, przedstawicieli organizacji 
związkowych działających w środowisku. /.../ 

Spotkanie odbywa się w bardzo trudnym 
dla ZPCh czasie, w związku z tym obecność 
Państwa i wzięcie aktywnego udziału we 
wspólnej dyskusji jest ze wszech miar pożą
dane i konieczne./.../

walidów i wynagrodzenia za ich pracę.
Zaniechanie poboru VAT od zakła 

dów pracy chronionej ma dla nich zna 
czenie szczególne, ponieważ dzięki nie 
mu mogą one sprowadzić swoje koszty 
produkcji do poziomu konkurencyjne 
go z kosztami firm, które nie są obar
czone obciążeniami wynikającymi z niż
szej wydajności osób niepełnospraw
nych i kosztami ich rehabilitacji zawo
dowej, a często także społecznej i me
dycznej. Zakłady pracy chronionej za
pewniając osobom niepełnosprawnym 
zatrudnienie, faktycznie przejmują na 
siebie zobowiązania, jakie ciążą na Pań
stwie wobec tych osób, a tym samym 
ponoszą w tej części koszty realizacji 
polityki społecznej państwa. Potrzeba re
kompensaty tych kosztów poprzez sy
stemowe uigi podatkowe nie może bu
dzić wątpliwości. Ulga VAT jest konty
nuacją ulgi w podatku obrotowym.

Szczególny charakter zatrudnienia 
w zakładach pracy chronionej wymaga 
zapewnienia stabilnych warunków pra
wno-ekonomicznych dla efektywnego 
ich funkcjonowania. Można tutaj powo
łać się na fakt, że procesy przekwalifi
kowania osób niepełnosprawnych są 
zdecydowanie bardziej kosztowne i cza
sochłonne niż w przypadku osób peł
nosprawnych. Stąd też przepisy podat
kowe dotyczące tych zakładów nie mogą 
się zmieniać z roku na rok. Kónieczne 
są rozwiązania systemowe na obowią
zujące w długich okresach czasu i po
siadające gwarancje ustawowe.

Chcielibyśmy też zwrócić uwagę 
Pana Ministra na fakt, że cofnięcie 
z końcem br. ulgi w podatku VAT ozna
czałoby praktycznie zlikw idow anie 
w krótkim okresie czasu ponad połowy 
z blisko 1300 funkcjonujących dzisiaj za
kładów pracy chronionej. Skutki takiej 
decyzji wykraczałyby daleko poza śro
dowisko osób niepełnosprawnych.

Bardzo prosimy o podjęcie w możli
wie krótkim terminie decyzji o przedłu
żeniu na okres kilkuletni przysługujące
go zakładom pracy chronionej prawa do 
nieodprowadzania do budżetu państwa 
różnicy pomiędzy należnym i naliczo
nym podatkiem VAT. Prosimy też o zro
zum ienie i poparcie naszych starań 
o ustawowe gwarancje dla tej ulgi.

Z poważaniem 
Prezes KIG-R 

Jerzy H. Modrzejewski

W arszawa 1995.08.17

Pan
Józef Oleksy 
Premier Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,
W związku z zapowiedzianą debatą Rządu 

nt. działalności Państwowego Funduszu Reha
bilitacji Osób Niepełnosprawnych spieszę po
informować Pana, że:
1. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w  ciągu jego czteroletniej 
działalności kieruje siódmy z kolei garnitur 
zarządu, a od listopada 1993 r. czwarty, przy 
nie dokonaniu kompleksowej oceny jego dzia
łalności. Ten stan rzeczy skutkował wielością 
chaotycznych działań i brakiem jednolitej stra
tegicznej koncepcji funkcjonowania tej insty
tucji. Przykładem  powyższego, szczególnie 
w ostatnim okresie jest praktyka wstrzymania 
realizacji planu finansowego PFRON, co po
woduje między innymi nieodwracalną degra
dację zakładów pracy chronionej.

POSPIESZNE DECYZJE 
MOGĄ MIEĆ NIEKORZYSTNE 

I NIEODWRACALNE 
SKUTKI

2. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna 
stojąc w obronie zrzeszonych zakładów /w licz
bie ok. 300/ podejmowała próby i interwencje 
zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy, pod
dając publicznej krytyce zaistniałe zjawiska. 
Działania Izby podyktowane były obawami, że 
środki PFRON-u zostaną przekazane na inne 
cele, nie związane z ustawą z dn. 9 maja 1991 r., 
co w efekcie spowoduje fizyczną likwidację 
znacznej większości miejsc pracy dla osób nie
pełnosprawnych.
3. Obraz Państwowego Funduszu Rehabilita
cji O sób N iepełnospraw nych kształtow any 
ostatnio w mass mediach /połączony z nagon
ką na naszą organizację/ może spowodować 
pospieszne decyzje, o niekorzystnych i nieod
wracalnych skutkach dla środowisk osób nie
pełnosprawnych i zakładów pracy chronionej. 
Informując Pana Premiera o swoich obawach 
pozostajemy w nadziei, że Rząd RP nie podej
mie decyzji w tym zakresie bez dokładnej ana
lizy stanu rzeczy i opinii środowiska osób nie
pełnosprawnych.
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna re
prezentująca część tego środowiska zgłasza 
gotowość przedstawienia w każdym wskazanym 
term inie i form ie propozycji, które m ogą 
w naszym przekonaniu pomóc w wypracowa
niu stosownej polityki wobec środowisk osób 
niepełnosprawnych.

Łączę wyrazy szacunku 
Jerzy H. Modrzejewski 
Prezes KIG-R
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O PRZYCZYNACH N IE  PODPISANIA PRZEZ 
KIG -R DOKUMENTU WYPRACOWANEGO 

PRZEZ ZESPÓŁ KONSULTACYJNY 
DS. NOWELIZACJI USTAWY Z  9.05.1991 R.

Warszawa dn. 31 08.1995 r.

Pan
Adam G wara  
S ekretarz Stanu
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych  
M inisterstw o Pracy i  Polityki Socjalnej 
ul. Gałczyńskiego 4 
W arszaw a

Szanowny Panie Ministrze

T i y  nawiązaniu do naszego oświadczenia dotyczącego po- 
W  wodów, dla których nie został podpisany dokument wy

pracowany przez zespół konsultacyjny ds. projektu ustawy „O re
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł
nosprawnych” uprzejmie informuję, że Komisja Rehabilitacyjna 
KIG-R na posiedzeniu w dniu 31.08.1995 r. podtrzymała przeka
zane Panu wcześniej stanowisko Izby w sprawie ww. projektu. 

UZASADNIENIE
1. Mimo tego, że powyższy projekt spotkał się z  generalną krytyką 
wszystkich organizacji został on ponownie przedstawiony do kon
sultacji bez żadnych poprawek i zasadniczych uzupełnień o doku
menty wymienione w punktach 1, 2 i3  opinii zespołu konsultacyj
nego przedłożonej ostatecznie Panu Ministrowi.
2. Uwagi i sprzeciwy naszych przedstawicieli dotyczące zasadni
czych kwestii dla funkcjonowania ZPCh nie zostały uwzględnione 
w protokole rozbieżności załączonym do opinii.
Zaistniały fakt, że na kilkanaście reprezentowanych w zespole orga
nizacji tylko 4 reprezentowały środowisko pracodawców, zarzuto- 
wał prawdopodobnie na takie zapisy. Nie jesteśmy przeciwni za
spokajaniu potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych w szero
kim nawet zakresie, ale powinno to być jak ju ż  postulowaliśmy 
poprzedzone dogłębnym rozeznaniem tych potrzeb, a co ważniej
sze powinna zostać określona w sposób czytelny polityka Państwa 
na rzecz osób niepełnosprawnych.
3- Twierdzimy, że pośpiech we wprowadzaniu zmian w ustawie 
z  dn. 9 maja 1991 r. nie wróży dobrze dla właściwego jej przepra
cowania.
Stoimy na stanowisku, że Urząd Pełnomocnika ds. Osób Niepełno
sprawnych powinien bezwzględnie mieć odpowiedni czas na roze
znanie skutków pozytywnych działania ustawy jak i jej manka
mentów. Bez takiej analizy ewnetualne odium za złe przygotowa
nie nowej ustawy spadnie na Ministra Pełnomocnika, a z  tym zgo
dzić się nie możemy.
4. Twierdzimy, że zmiana pierwotnej filozofii dotyczącej Fundu
szu jako instytucji dobra publicznego wspomagającego aktywiza
cję zawodową i zatrudnianie na szeroko rozumianą rehabilitację 
społeczną, a w konsekwencji na pomoc społeczną spotka się ze zde
cydowanym sprzeciwem płatników PFRON.
Panie Ministrze

Chcąc rzetelnie wywiązać się wobec Pana jak i wobec naszego 
środowiska z  obowiązków, które przyjęliśmy na siebie jako KIG-R 
nie możemy podpisać dokumentu wypracowayiego przez zespół kon
sultacyjny.
Doceniając wolę Pana Ministra w doprowadzeniu do wypracowa
nia ze środowiskiem korzystnych dlań, a możliwych do uzyskania 
zapisów nowej ustawy, deklarujemy dalszą gotowość do współpra
cy nad tym projektem.
jednocześnie będziemy dążyć konsekwentnie do umocowania Urzę
du Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w randze Ministra 
członka Rady Ministrów.

Z wyrazami szacunku 
Prezes Izby 

J erzy  M odrzejew ski

Gło śn e  p o s ie d ze n ie  K om is ji P o lityk i S po łeczne j 
z 4 .08.br, które m iało ocenić wykonanie budżetu 

PFRON w 1994 roku, zostało zdom inowane przez bezprzy
k ła d n y  a ta k  na n ie k tó re  in s ty tu c je  i o so b y  p e łn ią ce  
w  nim wysokie funkcje lub mające odwagę z Funduszem 
współpracować. W ystarczająco opisano to i skomentowano 
w  poprzednim numerze „NS".

W ymienione instytucje -  w  tym KIG-R -  i osoby wystoso
wały do Prezydium KPS pisma, w  których ustosunkowują się 
do staw ianych im zarzutów ; część z nich przedstaw iono 
w  „Dodatku Nadzwyczajnym” do wrześniowego numeru „NS”.

Przedstwiciele Izby brali ponadto udział w  kolejnym posie
dzeniu Komisji Polityki Społecznej, w  dniu 31 sierpnia br., gdzie 
dano im możliwość krótkiego wypowiedzenia się.

Poniżej przedstawiamy te wypowiedzi.

Jerzy Modrzejewski
C h c ia łe m  p o d z ię k o w a ć  za  z a p ro s z e n ie . P on ie w a ż  
w  ciągu paru minut trudno się ustosunkować do pewnych 
spraw dotyczących środowiska, które reprezentuję, chciałbym 
tylko kilka tem atów zaakcentować.

w i f i i m i i a m

Po pierwsze to , co zaproponowała pani poseł S ienkiewicz 
to jest to, na co czekałem od 4. lat. Jeśli ta ustawa, którą ja 
osobiście zainicjowałem w Sejm ie X  Kadencji w otoczeniu 
Krajowej Izby oraz innych organizacji zakładów pracy chro
nionej nie odnosi sukcesów, to dlatego, że nie mówimy jak  
ma wyglądać proces rehabilitacji w  gospodarce rynkowej. Do 
dzisiaj nie wiemy, czy niepełnosprawny ma pracować czy być 
na rencie, czy zakład pracy chronionej to jes t getto, czy mo
del polskiej rehabilitacji na okres transform acji gospodarczej 
kiedy kraj jes t biedny i nie stać go na rozwiązywanie proble
mów niepełnosprawnych.

Sześć lat nie pojawia się projekt ustawy o oświacie dla 
niepełnosprawnych, o rehabilitacji leczniczej, nie pojawia się 
wiele innych rozwiązań. W szystko chcemy zm ieścić w  tę jed
ną ustawę, która służyła tylko jednem u celowi i na krótki okres 
czasu. Jest to niemożliwe. Rodzą się cały czas problemy jak 
to wszystko ma funkcjonować. Nie ma możliwości pracy, sen
sownej rehabilitacji jeśli PFRON będzie cały czas w  sytuacji 
gdy nie wie, czy dać osobie niepełnosprawnej czy nie dać.

Za chwilę podam tylko parę przykładów z materiałów NIK. 
Co ma robić kontrola NIK-owska, która przychodzi do rozli
czenia wydatków z PFRON kiedy my dokładnie nie wiemy do 
czego zmierzamy, czemu to ma służyć. Te dyskusje przewi
ja ją  się od lat. Uważam, że warto zaprosić te organizacje, 
rozstrzygnąć, w  którym miejscu jesteśm y, jakie są  oczekiwa
nia, jak to wszystko wygląda. Zakończyć sem inarium  pod 
egidą Sejmu, żeby przygotować wnioski na przyszłość. Ina
czej będziemy co roku spotykali się z podobną sytuacją. Nie 
rozwiązuje to problem ów poza tym, że dzisiaj już  w  woje-

II „NASZE SPRAWY”
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wódzkich ośrodkach prawie się nie zatrudnia osób niepeł
nosprawnych, bo pracodawca ma dość inwalidów, bo jest 
cały czas kontrolowany. To jest taka krótka dygresja.

Chciałem natomiast powiedzieć kilka słów o przedsta
wionym materiale. Podaje się, że w 1994 roku PFRON pod
ją ł 159 decyzji pożyczek dla zakładów pracy chronionej, że 
niektóre zakłady otrzymywały pożyczki kilkakrotnie, że w  wy
niku kontroli 15 zakładów otrzymało pożyczki większe niż 
10 mld zł, w tym nie było wymaganych zabezpieczeń. Czy 
te zakłady otrzymały takie kwoty na jakie wnioskowały? Je
żeli ja proszę o pożyczkę dla zakładu zatrudniającego 800 
ludzi na restrukturyzację, na nowe technologie, to może być 
kwota 30-40 mld zł, jeżeli ja piszę o krótki kredyt obrotowy 
to może być kwota 1 mld i tak to funkcjonuje. Jeśli nie mam 
zabezpieczenia, to proszę o pożyczkę ratalną na 3, 4 lata
i to nie jest argument, że coś jest nieprawidłowe. Nieprawi
dłowe by było jeśli dwa zakłady -  ubiegające się o pożyczkę
-  napisały, będąc w  tych samych warunkach -  i jeden do
stał, a drugi nie dostał, to rzeczywiście wtedy jest to argu
ment. Dalej mówimy, że te 15 zakładów nie miało zabezpie
czenia, a le ja  mam umowę. Zabezpieczenie miało byćzwią-

przetarg i, z lecone prace je s t 
wzorowane na krajach zacho
dnich, nie ma tu nic nowego, mo
żemy dostosować do własnych 
potrzeb, ale zacznijmy o tym roz
mawiać.

Fundusz jest nowoczesny, ustawa jest w  m iarę nowo
czesna, nie miałem nigdy zamiaru jako ten, który to inicjo
wał, załatw ić wszystkich problemów osób niepełnospraw
nych. Natomiast jeżeli nie przystąpimy do stworzenia mo
delu polskiej rehabilitacji w  stosunku do wszystkich niepeł
nosprawnych na najbliższe lata, to zginie Fundusz, zginą 
pieniądze, pozostaną kolejni renciści. Te pieniądze w  zde
cydowanej większości powinny służyć rozwojowi zakładów 
pracy chronionej i mogą, ale chciejmy porozm awiać z tymi 
ludźmi, którzy się na tym znają.

Kończąc myślę, że to nie jest ani pierwsze, ani ostatnie 
spotkanie z paniami i panami posłami Prezydium Komisji 
Polityki Społecznej. Nie mogę wnioskować, ale chciałbym 
prosić o rozważenie powołania takiego zespołu, porozma
wiania z organizacjam i pozarządowymi, przygotowania ta-

m u m ii m
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zane z  hipoteką, z  ziemią. Nie byio to  łatwo załatwiać, nie
które zakłady jeszcze załatw iają do końca tego roku. O tym 
się już  nie inform uje, że jes t taka  umowa uzgodniona 
z PFRON, iż po załatwieniu hipoteki przyjdzie zabezpiecze
nie. Wymienia się „Telkom -Sim et”, którego je s tem  preze
sem na pierwszym miejscu. Mówi się, że nie złożyłem za
bezpieczenia. Miesiąc po podpisaniu umowy, upadł „Agro- 
bank” i tego nie mogę zrobić do dnia dzisiejszego, ale firma 
w każdej chwili zabezpieczenie ma, bank bada, ocena jest 
pozytywna. Przed m oją firm ą były inne. Jedna otrzymała
46 mld, 4 firmy uzyskały powyżej 20 mld, ale tego się nie wie. 
Natomiast w  tym zbitku, ten szef Krajowej Izby działa w  ja 
kimś układzie i jest na pierwszym miejscu wyszczególniony. 
Ja nie mam pretensji do NIK, tylko jeżeli zarzuca się współ
pracującym z PFRON, to wypadałoby dać nam możliwość 
ustosunkowania się do tego przynajmniej prostego oświad
czenia. Ja naprawdę w  momencie kiedy przekazywano
47 mld spółce „Normiko Holding” byłem za granicą. Spółka 
„Magton” była celowo utworzona, była to próba stworzenia 
państwowego zakładu pracy chronionej. Pracuje tam 51 lu
dzi. Oczywiście to kosztuje, bo to jest zakład, który upadł wraz 
z „Biazetem” w  Białymstoku. Dzisiaj jest 20 takich zakładów, 
jutro będzie 60 zakładów, które są w sytuacji tragicznej.

Jakie decyzje ma podjąć PFRON, żeby tym zakładom 
pomóc? Sieć dystrybucji, w iele innych rzeczy, o których 
mówimy od lat. Nie mamy z kim o tym porozmawiać. W ie
le rzeczy jest nie tak, ale wymuszanie tych inicjatyw, two
rzenie infrastruktury wokół PFRON, innych organizacji po
zarządowych, które będą wspierały ten Fundusz poprzez

kiego programu. Konieczne jest rozm awianie ze so b ą  to 
wtedy nie będą to działania na zasadzie wrogości, antago
nizmów, bo niepełnosprawność jest naprawdę apolitycz
na. Dziękuję bardzo.

Maciej Pomierny
Panie Przewodniczący, W ysoka Komisjo, chciałbym się 

odnieść chociaż w  kilku słowach do stwierdzenia pani dyrek
tor Safian, która z całą konsekwencją podtrzymała stanowi
sko w  sprawie funkcji pana A. Pałki. Chciałbym stanowczo 
stwierdzić -  i na to są  dowody -  że pan Pałka zostając w i
ceprezesem Funduszu nie sprawował funkcji wiceprezesa 
KIG-R, ponieważ został zawieszony na okres działalności 
w  PFRON. Następna sprawa, pan prezes Pałka nie musiał 
rezygnować z pracy w  ZUR-S w Katowicach, gdzie był za
trudniony na stanowisku wiceprezesa. Otrzymał bezpłatny 
urlop na czas pełnienia funkcji w  PFRON.

Jeżeli chodzi o Górnośląską Agencję Przekształceń Przed
s ięb io rs tw  je s t to rzeczyw iśc ie  spó łka , w  k tó re j pan 
A. Pałka faktycznie był członkiem jej Rady. Spółki tej nie założył 
sam i nie tylko są to pieniądze Funduszu, ale była ona i w  dal
szym ciągu jest spółką wojewody katowickiego. Jej działalność 
polega na tym, gdybyśmy sięgnęli do statutu, że restrukturyzu
je się upadłe przedsiębiorstwa państwowe, w  zamiar za to one 
zagwarantują w  każdym takim zakładzie 20% miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. Znowu wracam do pewnego wątku, że po
kazuje się zbitek pewnych informacji nie pokazując całości. Pan 
Pałka uczestniczył w  Radzie jako przedstawiciel Zarządu 
PFRON. /.../To tyle tytułem sprostowania. Dziękuję bardzo.
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Ż L I W O Ś Ć  P O Z N A N IA  TEC1  
S K U T E C Z N E J  S P R Z E D A Ż Y

KIG-R w e  w s p ó łp ra c y  z C entrum  Edukacji i Roz w o ju  
B iznesu „OLYMPUS" o rgan izu je  kurs na temat:

SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW  I USŁUG 
S zk o le n ie  a d re s o w a n e  je s t d o  w s z y s tk ic h , k tó rz y  

w  sw e j p racy  m ają  bezpośredn i kontakt z k lien tam i (nie tyl
ko  p od czas  sprzedaży).

C zęść za jęć zostan ie  p rzep row adzona  z w yko rzys ta 
n iem  kam ery  v idco, tak aby słuchacze m ogli ocen ić prezen
tow any przez sieb ie sposób  sp rzedaży i porów nać go z p re  
zen tow anym  podczas za jęć m odelem .

P rogram  kursu p ozw o li uczestn ikom  na zapoznanie się 
z techn ikam i skutecznej sprzedaży. S łuchacze nauczą się 
w  jak i sp osó b  p ro w a d z ić  p roces sprzedaży, b y  bezpośre
dni kontakt z klientem  był narzędziem  prom ocji firm y i kształ
tow ania je j w izerunku  rynkow ego.

T erm in : 7-8 lis topad  1995  r„ począ tek  o godz. 10.00 
M iejsce: O środek S zko len iow o W yp o czynko w y w  Pod

ko w ie  Leśne j k. w a rs z a w y  ul. Kw ia tow a 16.
U czes tn icy  szko le n ia  m og ą  p rz y je c h a ć  do  o ś ro d ka  

w  dn iu  6.1 l (poniedzia łek) w  godzinach  popo łudn iow ych. 
P rzew idz iana  ko lac ja  i nocleg.

Uczestnicy otrzym ają komplet m ateriałów szkoleniowych. 
Koszt uczestnictwa: 350 .00  dla cz łon ków  KIG R, 370.00  

dla pozosta łych . Płatne p rze le w em  na kon to  KIG-R 1/0 BIG 
SA W arszaw a 4 2 0 0 13 -5 9 0 3 7 0 0 1.

L iczba  m ie jsc  ogran iczona  do  2 5 osób.

Ośrodek Szkolenia KIG-R ogłasza nabór do

SZKOŁY ZARZĄDZANIA 
DLA KADRY M€N£DŻ£RSKt£J ZT>CM -  

III £DYCJA
Program Szkoły został opracowany na zlecenie KIG-R 

przez Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu „Olympus”. Po 
doświadczeniach dydaktycznych dwóch pierwszych edycji 
Szkoły został udoskonalony, tak by pełniej uwzględniać spe
cyfikę ZPCh, zapoznać uczestników z mechanizmami eko
nomii, prawnymi uwarunkowaniami działania firm, a także 
z regułami gry rynkowej i sposobami skutecznego zarzą
dzania firmą i zespołami pracowniczymi. W dwóch edy
cjach Szkoły wzięło udział 60 osób.
Zajęcia w Szkole odbywają się w formie trzydniowych sesji 
-  raz w miesiącu -  w następujących terminach:
25-27.X.95 r., 08-10.XI.95 r., 13-15.XII.95 r., 10-12.1.96 r., 

07-09.11.96 r., 06-08.111.96 r„ 17-19.IV.96 r., 15-17.V.96 r., 
12-14.VI.96 r.

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym dniu każdej sesji 
o godz. 12.00 -  obiadem.

Miejscem spotkań jest Ośrodek Doradztwa 
i Doskonalenia Kadr w  Łowiczu, ul. Kaliska 5.
Organizatorzy zapewniają udział w zajęciach dydaktycz

nych, materiały szkoleniowe dotyczące każdej sesji, zakwa
terowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami i telewi
zorem oraz całodzienne wyżywienie z kawą i herbatą 
w czasie zajęć. W  ośrodku znajduje się również kryty ba
sen i restauracja do dyspozycji uczestników. Po ukończe
niu zajęć i pozytywnym zaliczeniu testów otrzymują Dy
plom ukończenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodo
wej. Ilość miejsc ze względów dydatkycznych jest ograni
czona do 30. osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt uczestnictwa wynosi: 
dla członków KIG-R -  4.300 zł. 
dla pozostałych -  4.500 zł.

! Z  O STATNIEJ CHW ILI\ ....................................................... •

Zebrani w dniu 2.X. 1995 r. w  Arturówku w Łodzi przedsta
wiciele ZPCh stwierdzają, że:

1. Sytuacja gospodarczo-rehabilitacyjna w ZPCh ulega dalsze
mu znacznemu pogorszeniu od czasu III Forum ZPCh, tj. od 
czerwca 1995 r.
Na dzień dzisiejszy 20 ZPCh znajduje się w  stanie upadłości, 
a następnym 70. zakładom grozi upadłość w najbliższym okresie. 
Nie do przyjęcia jest dopuszczenie do ograniczeń w korzyściach 
płynących dla ZPCh z przepisów dotyczących VAT.
Brak kontynuacji ulg podatkowych w tym zakresie spowoduje 
likwidację kolejnych 500 zakładów. Skutkiem tego będzie utra
ta miejsc pracy przez około 70 tysięcy osób.
2. Podstawową przyczyną stanu rzeczy jest zablokowanie sy
stemu wspomagania ZPCh w zakresie:
-  Realizacji zapisanych w planie finansowym PFRON na rok 1994 
i 1995 wydatków dotyczących ZPCh, w tym w  szczególności:

UCHW 
K  I  G  - I?  e

a) pożyczek na restrukturyzację i szybką pomoc ZPCh zagro
żonym likwidacją,

b) dotacji,
c) dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,
d) umorzeń pożyczek,
e) rekompensaty strat wynikających z postępowań ugodowych 

i układowych.
3. Niezrozumiałym jest, że brak wspomagania ZPCh ma miej
sce w sytuacji, gdy Fundusz zgromadził znaczne środki finanso
we, których wykorzystanie jest znikome.
Niepokój zebranych budzi fakt, iż nie są realizowane deklaracje 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zgłoszone m. in. na III Forum 
ZPCh, że reorganizacja strukturalna PFRON nie może paraliżo
wać jego bieżącej działalności na rzecz środowiska zatrudniają
cego osoby niepełnosprawne. Mimo składanych deklaracji do 
chwili obecnej nie zostało podpisane porozumienie odnośnie 
realizacji postulatów i wniosków III Forum ZPCh.
4. Przedstawiciele ZPCh powołują roboczy zespół, który po za
poznaniu się z koncepcją powołania i funkcjonowania Centrum 
Gospodarczego przedstawi swoją opinię.
5. Uczestnicy zgromadzenia wyrażają niepokój z powodu na
giego odwołania ze składu Rady Nadzorczej PFRON przedsta
wicieli największych organizacji reprezentujących pracodawców 
i pracobiorców osób niepełnosprawnych. Oczekujemy wyjaśnie
nia powodów tych zmian.
Wobec nieskuteczności dotychczasowych działań zebrani zo
bowiązują Kierownictwo KIG-R do:
a) poinformowania Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i Premie

ra Rządu RP o zaistniałym stanie rzeczy,
b) rozpoczęcia przygotowań do ewentualnego podjęcia sku

tecznych form protestu zgodnie z uchwałą III Forum ZPCh.
Krajowa Izba 

Gospodarczo-Rehabilitacyjna

Przesuwając Inne ju ż przygotowane m ateriały zdecydo
waliśmy się  zam ieścić uchwaię przedstaw icieli członków  
KiC-R podjętą  na zgrom adzeniu w Łodzi-Arturówku, ze  
względu na je j wagę.

Dokładna relacja z  tego spotkania i  wnioski przyjęte na 
poprzedzającym  go posiedzeniu  Rady izb y  -  w najbliższym, 
październikowym  „Biuletynie Informacyjnym KIG-R”.

IV „NASZE SPRAWY”
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